ZITTINGSVERSLAG VAN DE OCMW-RAAD VAN 3 JANUARI 2019.
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

François Willems: Voorzitter
Nele Bosman, Gunther Buggenhout, Christoph De Backer, Goedele De
Cock, Reinout De Mol, Charlotte De Smet, Raf De Wolf, Ann Doran,
Ronny Heuvinck, Peter Huyck, Jan Vanderstraeten, Werner Jansegers,
Els Lambrecht, Bo Macharis, Frans Perdaens, Ilse Pissens, Freya Saeys,
Mike Torck , Goedele Uyttersprot , Gunther Van Haut, Guido Van
Herreweghe , Maria Van Keer, Evy Van Ransbeeck, Reinoud Van Stappen:
Raadsleden
Luc Vermeir: Algemeen directeur

De zitting wordt geopend om 20.20 uur.

AGENDA

OPENBARE VERGADERING
1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en
vaststelling van hun rangorde ;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is
samengesteld
BESLUIT:
Enig artikel - Akte te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de
gemeenteraad ;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is van
de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Peter Huyck;
BESLUIT:
Enig artikel - Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van Peter Huyck tot voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79;
Gelet op het Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van Raf De
Wolf tot burgemeester van de gemeente Lebbeke;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de schepenen ;
Overwegende dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de
schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau uitmaken;
Overwegende dat de rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van
burgemeester en schepenen van rechtswege de rang is die de leden in het vast bureau
innemen;
BESLUIT:
Enig artikel - Akte te nemen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige
rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden
van het vast bureau.

4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90;
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst op naam van Goedele De Cock werd overhandigd aan de algemeen

directeur op 13 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van
de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van
het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van
de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op
de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op
dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst dus ontvankelijk is;
Overwegende dat Goedele De Cock geen voorzitter of lid van het vast bureau is;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst de
decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als schepen
als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van
een einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt;
BESLUIT:
Artikel 1 - Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaatvoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2 - De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Goedele De Cock, wordt verkozen verklaard
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 3 januari 2019.
Artikel 3 - Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het
college van burgemeester en schepenen vanaf 3 januari 2019.

5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de
artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96;
Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de
voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op 8 leden;
Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot
lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur: lijstenverbinding tussen NVA en sp.a-Groen;
Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de
gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen;
Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:
•
•
•
•

N-VA - sp.a-Groen heeft 3 zetels;
CD&V heeft 2 zetels
Open VLD heeft 2 zetels
Vlaams Belang heeft 1 zetel;

Overwegende dat deze lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur:
•

•

•

•

N-VA - sp.a-Groen draagt volgende kandidaten voor
1) Rita Stroobants voor met als opvolgers Mieke De Witte, Veerle Van Damme
en Tim Pollet
2) Rony De Wolf met als opvolgers Kurt Guns, Geert De Saedeleir en Klaas De
Smedt
3) Karel Uyttersprot met als opvolgers Kurt Guns, Geert De Saedeleir en Klaas
De Smedt
CD&V draagt volgende kandidaten voor:
1) Floris Van Damme met als opvolgers Ellen Cami en Kristien Derde
2) Anneke Van Steen met als opvolgers Ellen Cami en Kristien Derde
Open VLD draagt volgende kandidaten voor:
1) Luc Callaert
2) Marleen Van Driessche met als opvolger Rana Kaadouch
Vlaams Belang draagt volgende kandidaten voor
1) Evie Herssens met als opvolger Herman Pernel;

Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht
ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de
verkiezingen hebben deelgenomen;
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de
voorwaarden;

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus
verkozen kunnen verklaard worden;
Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;
Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst afwezig is;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaatleden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden;
Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de
voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte
van voordracht;
Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn
in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is;
BESLUIT:
Artikel 1 - Akte te nemen van het ontbreken van afstanden van mandaat;
Artikel 2 - Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 3 januari 2019 en akte te nemen van
hun eedaflegging:
•

Luc Callaert
Geen opvolgers.

•

Rony De Wolf
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger
Derde opvolger

•

Officiële naam
Kurt Guns
Geert De Saedeleir
Klaas De Smedt

Evie Herssens
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger

Officiële naam
Herman Permel

•

Carla Perdaens
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger

•

Rita Stroobants
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger
Derde opvolger

•

Officiële naam
Kurt Guns
Geert De Saedeleir
Klaas De Smedt

Floris Van Damme
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger

•

Officiële naam
Mieke De Witte
Veerle Van Damme
Tim Pollet

Karel Uyttersprot
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger
Derde opvolger

•

Officiële naam
Marleen Van Driessche
Rana Kaadouch Amar

Officiële naam
Ellen Cami
Kristien Derde

Anneke Van Steen
Opvolgers:
Plaats opvolging
Eerste opvolger
Tweede opvolger

Officiële naam
Ellen Cami
Kristien Derde

Artikel 3 - Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst verhinderd zijn.
Voorzitter Peter Huyck houdt een toespraak voor de raadsleden waarin o.a. de werking van de
nieuwe bestuursorganen wordt toegelicht en de samenwerking voor de komende jaren wordt
onderstreept.
Raadslid Gunther Buggenhout houdt de volgende tussenkomst:
‘In naam van de Vlaams Belang-fractie wens ik de nieuwe schepenen en de burgemeester
proficiat met hun mandaat. Tevens doe ik een oproep aan het nieuwe schepencollege om alle

informatie, die wij als oppositieraadsleden nodig hebben om ons werk terdege te kunnen
uitvoeren, correct en op tijd te verkrijgen. In het verleden was dit vaak niet het geval en dat
kwam de werking van de gemeenteraad zeker niet ten goede.
Ik hoop dan ook dat we van gedachten kunnen wisselen en van mening verschillen zoals
normale mensen dat doen over de partijgrenzen heen. Wij zijn van mening dat in een
democratie een stevige oppositie broodnodig is. Ik dank u.’
Raadslid Freya Saeys zet dat haar fractie een goede, kritische oppositie zal voeren. Zij stelt dat
de nieuwe meerderheid over een goed gevulde spaarpot zal kunnen beschikken evenals een
grote pensioenpot. Zij hoopt dat de meerderheid daar verstandig zal mee omgaan aangezien er
toch heel wat projecten op stapel staan.
Raadslid Charlotte De Smet zegt dat zij zich nog niet gaat uitspreken over de toekomstige
projecten maar dat zij de raadsleden veel succes en een gelukkig 2019 toewenst.
Raadslid Evy Van Ransbeeck wenst ook de raadsleden veel succes en een gelukkig 2019 toe en
zegt dat zij alle vertrouwen heeft in de nieuwe en jonge bestuursploeg.
Ook raadslid Gunther Van Haut wenst de raadsleden een gelukkig 2019, veel succes en veel
inspiratie toe en dit met de klemtoon op groene en sociale aspecten.
Burgemeester Raf De Wolf houdt een toespraak voor de raadsleden waarin hij o.a. stelt dat de
leden van het schepencollege al meerdere malen zijn samengekomen om het beleid en de
werking te bespreken en waarin hij de concrete werking van het college toelicht. Hij stelt dat de
nieuwe beleidsnota de komende maanden zal uitgerold worden in nauwe samenwerking met
de diensten.
De voorzitter van de raad sluit de zitting op 3 januari 2019, 20:43.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Gedaan in zitting datum als hierboven vermeld.
De Algemeen directeur

De Voorzitter

Luc Vermeir

Peter Huyck

