Raad voor maatschappelijk welzijn van 25.03.2021
Notulen
Aanwezig
Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn,
Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke,
Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme,
Axl Van Boven
Raadsleden
Frederik Willems
Algemeen directeur
Verontschuldigd
Brenda Van den Bossche
Raadslid

Openbare zitting
1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van
25.02.2021.
Stemmen
Stemresultaat

Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT
Artikel 1
De notulen en zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25.02.2021 worden
goedgekeurd.
Het zittingsverslag kan geraadpleegd worden via https://www.assenede.be/nl/over-assenede-enbestuur/verslagen-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-2021 of
https://www.youtube.com/watch?v=2aVPaV3lo18&t=5774s

2. Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
Bevoegdheid


Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78.
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Wetten en Reglementen



Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 74, 152 en 279.
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van
09.07.2018, artikel 35.

Verwijzingsdocumenten




Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26.11.2020 m.b.t. aanpassing huishoudelijk
reglement raad voor maatschappelijk welzijn.
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn versie, 26.11.2020.
Ontwerp huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, versie 25.03.2021.

Verantwoording


Het vast bureau wenst de voorwaarden voor een terugbetaling van specifieke kosten gelieerd
aan het mandaat als raadslid of lid van het vast bureau op te nemen in het huishoudelijk
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Hierover zijn nog geen duidelijke richtlijnen
opgesteld. Conform de vigerende regelgeving kunnen dergelijke onkosten worden terugbetaald
aan mandatarissen, indien het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn
nader bepaalt dat deze kosten specifieke kosten zijn die verband houden met de uitoefening van
het mandaat van raadslid of lid van het vast bureau.
 De terugbetaling is slechts mogelijk wanneer aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: de
kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat, ze dienen noodzakelijk
te zijn en ze dienen bewezen te zijn.
 Het decreet lokaal bestuur stipuleert in artikel 152 dat de raad voor maatschappelijk welzijn
bepaalt welke specifieke kosten die verband houden met het mandaat van burgemeester en
schepenen kunnen worden terugbetaald. Bijkomend stipuleert het besluit van de Vlaamse
Regering houdende het statuut van de lokale mandataris van 6 juli 2018 in artikel 35 het
volgende:
“§1. Alleen kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat en die noodzakelijk
zijn voor de uitoefening van het mandaat, kunnen worden terugbetaald. De kosten, vermeld in
het eerste lid, worden gestaafd met bewijsstukken.
§2. De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in
paragraaf 1 en aan de voorwaarden, vermeld in het huishoudelijk reglement.
§3. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan de
mandatarissen. Dat document is openbaar.”
 Artikel 38 en 74 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn
bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende
maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad, waaronder bepalingen over de
vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de
nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de
uitoefening van het mandaat van raadslid of lid van het vast bureau.
 Het huishoudelijk reglement van 26.11.2020 dient te worden aangepast: artikel 47 wordt
toegevoegd. De daaropvolgende artikelnummers worden aangepast.
§ 1. De terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het
mandaat van raadslid of lid van vast bureau is slechts mogelijk wanneer aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:
- De kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat
- Dienen noodzakelijk te zijn.
- Dienen bewezen te zijn.
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- In geval van etentjes / maaltijden, dienen deze georganiseerd te worden door het bestuur
zelf.
- De kredieten voor dergelijke terugbetalingen moeten voorzien zijn in het meerjarenplan.
§ 2. Representatiekosten gelinkt aan het mandaat kunnen terugbetaald worden zoals geschenken,
maaltijden gelinkt aan een vergadering.
§ 3. Er wordt door het vast bureau toelating gegeven volgens één van de volgende procedures:
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedkeuring van het vast bureau
(een besluit). Deze kosten kunnen achteraf terugbetaald worden op basis van een bewijsstuk.
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedgekeurde bestelbon door het
vast bureau.
§ 4. De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het
huishoudelijk reglement.
§ 5. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan de
mandatarissen. Dat document is openbaar.
 Voor het vlotte verloop van het vragenhalfuurtje stelt het vast bureau voor een tijdslimiet in te
voeren. Artikel 53 dient te worden aangepast, de onderstreepte tekst wordt toegevoegd:
§ 1. Het ondervraagde raadslid kan de hem/haar gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord
laten geven door een ander door hem/haar aangeduid raadslid. Het antwoord zal kort en
bondig zijn, het raadslid krijgt hiervoor maximum vijf minuten.
§ 2. De vraagsteller kan een repliek geven van maximum twee minuten.
§ 3. Het raadslid mag nog een laatste repliek geven van maximum één minuut.
§ 4. Het raadslid heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te
winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijk
beantwoord worden door het raadslid binnen de dertig dagen na de zitting. Dit zal eveneens
gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenhalfuurtje.
§ 5. Van dit schriftelijk antwoord wordt beknopt mededeling gegeven in het vragenhalfuurtje dat
voorafgaat aan de volgende raadszitting, op voorwaarde dat de vraagsteller dan aanwezig is.
§ 6. De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot discussie, debat of stemming.
§ 7. Andere raadsleden kunnen niet tussenkomen.
Stemmen
Stemresultaat

20 ja-stemmen (Lieven Rummens, Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde,
David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, Hilde Baetslé,
Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele,
Dominique Buysse, Remi Van de Veire, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter,
Lieselotte Van Hoecke, Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren,
Pieter Dobbelaere)
2 nee-stemmen (Stijn Van Hamme, Axl Van Boven)

BESLUIT
Artikel 1
De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn worden goedgekeurd.
Volgende bepalingen worden aangepast:


Het huishoudelijk reglement van 26.11.2020 wordt aangepast: artikel 47 wordt toegevoegd. De
daaropvolgende artikelnummers worden aangepast.
§ 1. De terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het
mandaat van raadslid of lid van vast bureau is slechts mogelijk wanneer aan onderstaande
voorwaarden is voldaan:
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§ 2.
§ 3.

§ 4.
§ 5.

De kosten dienen verband te houden met de uitoefening van het mandaat
Dienen noodzakelijk te zijn.
Dienen bewezen te zijn.
In geval van etentjes / maaltijden, dienen deze georganiseerd te worden door het bestuur
zelf.
- De kredieten voor dergelijke terugbetalingen moeten voorzien zijn in het meerjarenplan.
Representatiekosten gelinkt aan het mandaat kunnen terugbetaald worden zoals geschenken,
maaltijden gelinkt aan een vergadering.
Er wordt door het vast bureau toelating gegeven volgens één van de volgende procedures:
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedkeuring van het vast bureau
(een besluit). Deze kosten kunnen achteraf terugbetaald worden op basis van een bewijsstuk.
- De kosten kunnen worden terugbetaald met voorafgaande goedgekeurde bestelbon door het
vast bureau.
De algemeen directeur beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het
huishoudelijk reglement.
Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de terugbetaling van de kosten aan de
mandatarissen. Dat document is openbaar.

 Artikel 53 wordt aangepast: de onderstreepte tekst wordt toegevoegd:
§ 1. Het ondervraagde raadslid kan de hem/haar gestelde vraag zelf beantwoorden of het antwoord
laten geven door een ander door hem/haar aangeduid raadslid. Het antwoord zal kort en
bondig zijn, het raadslid krijgt hiervoor maximum vijf minuten.
§ 2. De vraagsteller kan een repliek geven van maximum twee minuten.
§ 3. Het raadslid mag nog een laatste repliek geven van maximum één minuut.
§ 4. Het raadslid heeft tevens het recht het antwoord in beraad te houden teneinde informatie in te
winnen of overleg te plegen omtrent de gestelde vraag. In dit geval zal de vraag schriftelijk
beantwoord worden door het raadslid binnen de dertig dagen na de zitting. Dit zal eveneens
gebeuren indien het ondervraagde raadslid niet aanwezig is op het vragenhalfuurtje.
§ 5. Van dit schriftelijk antwoord wordt beknopt mededeling gegeven in het vragenhalfuurtje dat
voorafgaat aan de volgende raadszitting, op voorwaarde dat de vraagsteller dan aanwezig is.
§ 6. De vragen of antwoorden kunnen geen aanleiding geven tot discussie, debat of stemming.
§ 7. Andere raadsleden kunnen niet tussenkomen.
Art. 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017.
Art. 3
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.
Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Get. Frederik Willems
Algemeen directeur

Get. Lieven Rummens
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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