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AANVANG: te 20.00 uur in de polyvalente zaal woonzorgcentrum, OCMW 

Wuustwezel 

 

AANWEZIG: De heer: D. Wouters, voorzitter gemeenteraad en 

burgemeester, voorzitter van de vergadering voor de 

punten 1 tot en met 3 

 De heer: M. Van Gils ,voorzitter 

 mevrouwen: S. Smeulders, M. Steyaert leden 

 de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert, K. de 

Weert,  J. van Hasselt, T. Neys, W. Vanden Eynden, 

leden 

 de heer: F. Remy, secretaris 

VERONTSCHULDIGD: mevrouw: H. Hoeymans 

   

 

AGENDA 
 

Openbare zitting: 

 

01 Kennisgeving verkiezing van de OCMW-Raadsleden en onderzoek van hun 

geloofsbrieven door de gemeenteraad 

02 Eedaflegging raadsleden 

03 Voordracht en verkiezing van de voorzitter 

04 Bepaling van de vervanger(s) van de voorzitter en de rangorde van de leden van de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

05 Oprichting van het Vast Bureau 

06 Verkiezing van de leden van het Vast Bureau 

07 Oprichting van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 

08 Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 

09 Oprichting van het Bijzonder Comité Ouderenzorg 

10 Verkiezing leden van het Bijzonder Comité Ouderenzorg 

11 Huishoudelijk reglement - Bespreking 

12 Bespreking van de Raadszitting van 29 januari 2013 

13 Vaststelling vergaderdata voor het OCMW voor 2013 

14 Bespreking van de rechten en plichten van de Raadsleden 

15 Toelichting werking OCMW en informatiemoment 

16 Aanstelling van de ontvanger als financieel beheerder 
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Openbare zitting: 

 

01 Kennisgeving verkiezing van de OCMW-Raadsleden en onderzoek van hun 

geloofsbrieven door de gemeenteraad 

  

 De Raad: 

 

De heer Dieter Wouters, voorzitter van de gemeenteraad en burgemeester, geeft lezing 

van de rechtsgeldige verkiezing van de OCMW-raadsleden door de gemeenteraad van 

Wuustwezel per 2 januari 2013, waaruit blijkt dat volgende personen werden   

verkozen: 

 

Kandidaten- werkende leden Einddatum 

mandaat  

Kandidaten-opvolgers voor elk 

hiernaast vermeld kandidaat-

werkend lid 

Namen (in alfabetische 

volgorde) 

 Namen (zoals vermeld in de 

voordrachtsakte) 

de Weert Koen   1. Van Santvliet Raf 

2. Meirsman Jasmijn 

3. Roovers Kathelyn 

 

Hoeymans Helga  1. Delandsheer Dorien  

Neys Theo  1. Verbreuken Els 

2. Goovaerts Beatrijs 

 

Smeulders Sonja 31 dec. 2015 1. Debaecke Godelieve 

2. Verbreuken Els  

 

Steyaert Mieke  1. Dieltjens Maria 

2. Bruyns Henri 

 

Van Aert Wilfried 31 dec. 2015 1. Cornelissens Frank 

2. Geysen Leon 

 

Vanden Eynden Werner  1. Deruytter Martine 

2. Aernouts Joyce 

3. Steurs Evelyn 

 

Van Gils Marc 31 dec. 2014 1. Ceuppens Lucia 

2. Goovaerts Beatrijs 

 

van Hasselt Jozef  1. Deruytter Martine 

2. Aernouts Joyce 

3. Aernouts Patrick 

 

Verelst Glenn  1. Verbreuken Els 

2. Goovaerts Beatrijs 

 

Vermeiren Henri 31 dec. 2014 1. Deruytter Martine 

2. Aernouts Joyce 

3. Aernouts Patrick  

 

 

De verkiezingsprocedure van de raadsleden van het OCMW gebeurde conform het 
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organiek OCMW-decreet van 19 december 2008. 

De vergadering neemt kennis van de procedure van toezicht zoals wettelijk voorzien. 

 

 

 

02 Eedaflegging raadsleden 

  

 De Raad: 

 

Ondergetekende, Dieter Wouters, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad van 

de gemeente Wuustwezel; verklaart dat hij op heden, 7 januari 2013, overeenkomstig 

artikel 16 van het  organiek OCMW-decreet van 19 december 2008, de eed te hebben 

afgenomen van de volgende personen die voor hem verschenen zijn en die bij 

beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2013 tot werkende leden van de raad 

voor maatschappelijk welzijn werden verkozen: 

- de Weert Koen 

- Neys Theo 

- Smeulders Sonja 

- Steyaert Mieke 

- Van Aert Wilfried 

- Vanden Eynden Werner 

- Van Gils Marc 

- van Hasselt Jozef 

- Verelst Glenn 

- Vermeiren Henri  
 

De voornoemde leden hebben om beurt de wettelijk voorgeschreven eed afgelegd : 

 

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” 

 

Van deze eedaflegging werd telkens een afzonderlijke akte opgemaakt, welke door 

Dieter Wouters, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad en het lid werden 

ondertekend, waarna de verschijnende partij werd aangesteld verklaard in de 

hoedanigheid van werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

De beëdigde personen voldoen aan al de vereisten van verkiesbaarheid en bevinden 

zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid voorzien in artikel 7 van het  

hoger vernoemde OCMW-decreet.   

 

Van de eedaflegging wordt per verkozen raadslid een proces-verbaal opgesteld en door 

alle partijen getekend.  

 

 

 

03 Voordracht en verkiezing van de voorzitter 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 53 

inzake de verkiezing van de OCMW-voorzitter;  

 

Neemt kennis van de bij de secretaris ingediende voordrachtakte d.d. 7 januari 2013 

door Jozef van Hasselt, Henri Vermeiren, de Weert Koen en Hoeymans Helga, waarbij 

raadslid Werner Vanden Eynden wordt voorgedragen als voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn;   
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Overwegende dat de akte niet voldoet aan de vereiste van de helft van de raadsleden, 

waardoor ze niet ontvankelijk is; 

  

Gelet op de voordrachtakte, ingediend bij de secretaris OCMW d.d. 24 december 2012, 

door 6 verkozen raadsleden namelijk Marc Van Gils, Smeulders Sonja, Glenn Verelst, 

Mieke Steyaert, Theo Neys, Wilfried Van Aert,  waarbij raadslid Van Gils Marc wordt 

voorgedragen als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

  

Overwegende dat de voordrachtakte door meer dan de helft van de raadsleden werd 

ondertekend en dat de voordrachtakte eveneens werd ondertekend door 6 van 6 

raadsleden die verkozen werden door de gemeenteraad en die voorkwamen op dezelfde 

voordrachtakte, vermeld in artikel 53 van het organiek OCMW-decreet, namelijk de 

raadsleden Marc Van Gils, Smeulders Sonja, Glenn Verelst, Mieke Steyaert, Theo 

Neys, Wilfried Van Aert;  

  

Overwegende dat de ingediende akte voldoet aan de voorwaarden van artikel 53 en dus 

ontvankelijk is; dat Van Gils Marc derhalve als voorzitter verkozen kan worden 

verklaard; 

 

Overwegende dat er geen raadslid is dat op  de twee aktes heeft getekend; 

  

BESLUIT: 

  

Artikel 1. Marc Van Gils wordt verkozen als voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn door aanvaarding van een ontvankelijke voordrachtakte.  

  

Art. 2. Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 

 

 

Dhr M. Van Gils, voorzitter OCMW, neemt het voorzitterschap waar van de vergadering. 

 

 

04 Bepaling van de vervanger(s) van de voorzitter en de rangorde van de leden van de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de organiek OCMW-decreet van 19 december 2008, inzonderheid artikel 54; 

Gelet op de plicht voor de voorzitter tot aanstelling van een vervanger van de 

voorzitter; 

Gelet op het voorstel van de voorzitter dat Glenn Verelst, raadslid, hem vervangt 

tijdens zijn afwezigheid;  

Overwegende dat geen ondervoorzitters werden aangeduid; 

Gelet op de decretaal voorziene criteria: 

- de voorzitter komt als eerste; 

- de aangestelde ondervoorzitter(s); 

- de door de voorzitter aangeduide vervanger(s); 

- herkozen leden volgens hun anciënniteit; 

- bij gelijke duur van het mandaat, de kandidaat met het grootst aantal stemmen bij 

de jongste verkiezing van de OCMW-raad; 

- Bij evenveel stemmen, wordt voorrang verleend, bij toepassing van artikel 15 en 

artikel 15 bis, aan de jongste kandidaat; 
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Besluit: 

 

De rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt als volgt 

vastgesteld: 

 

1. Van Gils Marc, voorzitter, zetelend als raadslid sinds 18 april 2003; 

2. Verelst Glenn, raadslid sinds 7 januari 2013, vervanger van de voorzitter tijdens 

zijn afwezigheid; 

3. Vermeiren Henri, raadslid sinds 3 april 1995; 

4. Smeulders Sonja, raadslid van 3 april 1995 tot en met 18 april 2003 en raadslid 

vanaf 5 januari 2007; 

5. Van Aert Wilfried, raadslid sinds 26 januari 2009; 

6. Hoeymans Helga, raadslid sinds 4 januari 2010; 

7. de Weert Koen, raadslid sinds 7 januari 2013; 

8. Vanden Eynden Werner, raadslid sinds 7 januari 2013 en geboren op 28 september 

1965; 

9. Steyaert Mieke, raadslid sinds 7 januari 2013 en geboren op 11 september 1962; 

10. Neys Theo, raadslid sinds 7 januari 2013 en geboren op op 4 maart 1955; 

11. van Hasselt Jozef, raadslid sinds 7 januari 2013 en geboren op 25 juni 1951. 

 

 

 

05 Oprichting van het Vast Bureau 

  

 De Raad: 

 

Gelet op artikel 60 van het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Overwegende dat de Raad in zijn midden een Vast Bureau kan worden oprichten 

waaraan hij welomschreven bevoegdheden kan overdragen; 

Gelet op de in het organieke OCMW-decreet voorziene bevoegdheden voor het Vast 

Bureau indien het wordt opgericht; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.: Er wordt een Vast Bureau opgericht, bestaande uit 4 leden, de voorzitter 

inbegrepen. 

 

Art.2.: Het Vast Bureau is belast met het afhandelen van de volgende zaken: 

voor investeringsuitgaven tot 5.500,00 EUR exclusief BTW, de exploitatie-uitgaven en 

visering van de aanrekeningen. 

 

Bevoegdheden vast bureau: 

Inzake bestuur en algemene administratie: 

- advies inzake algemeen beleid van het OCMW; 

- aanduiding van vertegenwoordigers (personeel of advocaten) bij rechtsgedingen 

- opvolging samenwerkingsverbanden en vertegenwoordigingen; 

- opvolging toepassing rechtspositieregeling, arbeidsreglement en tijdsregistratie; 

- opvolging tewerkstelling en voorstellen tot vervangingen; 

- opvolging aanwervingen; 

 

Inzake de sociale voorzieningen: 

- opmaak van voorstel van de steunnormen welke door de Raad worden 

goedgekeurd 

- rechtsbijstand; 

- dagelijkse werking van de diverse diensten: LOI, crisiswoningen, SEL,  
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- opvolging werking, organisatie van arbeidstrajectbegeleiding; 

- specifieke tewerkstellingstrajecten via arbeidstrajectbegeleiding (artikel 60§7, 

terbeschikkingstellingen enz); 

- toepassing onderhoudsplicht; 

 

Inzake de activiteitencentra van het OCMW 

- algemene opvolging; 

- beslissingen die hoogdringend dienen te worden genomen. 

 

Art. 3.: Het Vast Bureau blijft in functie tot aan de aanstelling van een nieuwe Raad. 

 

Art. 4.: Een afschrift van deze beslissing zal ter kennis aan de bevoegde overheid 

worden toegestuurd. 

 

 

 

06 Verkiezing van de leden van het Vast Bureau 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van  19 december 2008; 

  

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 11 leden; dat het 

vast bureau bestaat uit 4 leden met inbegrip van de voorzitter; dat er dus 3 leden voor 

het vast bureau te verkiezen zijn; 

 

Overwegende dat de bevoegdheden van het vast bureau zijn bepaald bij afzonderlijk 

raadsbesluit en in het huishoudelijk reglement; 

 

Gelet op de mondelinge kandidaatstelling ter zitting van Sonja Smeulders en Glenn 

Verelst en Werner Vanden Eynden; 

  

Gaat door middel van geheime stemming en in één enkele stemronde over tot de 

verkiezing van 3 leden van het Vast Bureau; 

 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle 11 leden deelnemen en waarvoor ieder lid  

één stembiljet ontvangt;  

  

Overwegende dat in de stembus 11 stembiljetten werden gevonden; dat de 

stemopneming de volgende uitslag geeft : 

 Glenn Verelst: 3 stemmen 

 Sonja Smeulders: 3 stemmen  

 Werner Vanden Eynden: 4 stemmen 

 

Overwegende dat de volgende  raadsleden de meeste stemmen behaalden en dus 

verkozen zijn als lid van het vast bureau: 

- Glenn Verelst; 

- Sonja Smeulders; 

- Werner Vanden Eynden; 

 

Overwegende dat het vast bureau na de verkiezing en met inbegrip van de voorzitter 

bestaat uit leden van verschillend geslacht; dat het vast bureau dus rechtsgeldig is 

samengesteld overeenkomstig aan de bepalingen van artikel 27, §3bis;. 
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BESLUIT : 

  

Artikel 1 : De beëdigde en geïnstalleerde leden, Glenn Verelst, Sonja Smeulders en 

Werner Vanden Eynden, worden gekozen tot lid van het vast bureau. 

  

Artikel 2 : Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 

 

 

 

07 Oprichting van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 

  

 De Raad: 

 

Gelet op de organiek OCMW decreet van 19 december 2008; 

 

Overwegende dat de uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening binnen 

ons OCMW noopt tot een taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de organen; dat er 

voor het aansturen van de activiteiten van de sociale dienst nood is aan een bijzonder 

comité dat belast wordt met de opvolging van sociale dossiers en het nemen van 

maatregelen om de werking van die dienst te optimaliseren; dat daartoe een bijzonder 

comité voor de sociale dienst wordt opgericht; 

 

Overwegende dat de samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

moet worden bepaald door de raad; dat het omwille van een efficiënte communicatie en 

administratieve eenvoud aangewezen is om het aantal leden te beperken tot het 

minimum aantal zoals bepaald in het organieke OCMW-decreet, namelijk tot 4 met 

inbegrip van de voorzitter; 

 

Overwegende dat de bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

worden opgenomen in het huishoudelijk reglement: 

“het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en 

gezinnen zoals die omschreven is in de artikels 57 tot 60 van de organieke wet van 8 

juli 1976 voor de OCMW’s en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zijn uitvoeringsbesluiten.” 

 

Gelet op de mondelinge stemming waarbij met unanimiteit van stemmen wordt beslist 

voor de oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst met 4 leden; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1. Er wordt een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht dat zal 

bestaan uit 4 leden met inbegrip van de voorzitter. 

 

Art. 2. De bevoegdheden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden door 

de raad bepaald en in het huishoudelijk reglement opgenomen als volgt: 

“het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en 

gezinnen zoals die omschreven is in de artikels 57 tot 60 van de organieke wet van 8 

juli 1976 voor de OCMW’s en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zijn uitvoeringsbesluiten.” 

 

Art. 3. Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 
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08 Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij beslist werd 

om een bijzonder comité sociale dienst op te richten met 4 leden met inbegrip van de 

voorzitter;  

 

Overwegende dat er dus 3 leden voor het bijzonder comité sociale dienst te verkiezen 

zijn; 

 

Gelet op de mogelijkheid om vervangers aan te duiden voor de effectieve leden van het 

bijzonder comité, mits zij op dezelfde voordrachtakte staan als het effectieve lid; 

 

Overwegende dat het aanduiden van plaatsvervangers nodig is om de continuïteit van 

de vergaderingen te verzekeren; 

 

Gelet op de mondelinge kandidaatstelling ter zitting van Theo Neys, Glenn Verelst en 

Rik Vermeiren; 

 

Gelet op de mondelinge kandidaatstelling ter zitting van de plaatsvervangers; 

 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle 11 leden deelnemen en waarvoor ieder lid 

één stembiljet ontvangt;  

 

Overwegende dat in de stembus, na de stemming,  11 stembiljetten werden gevonden; 

dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Glenn Verelst: 3 stemmen 

Theo Neys: 3 stemmen  

Rik Vermeiren: 4 stemmen 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1. De beëdigde en geïnstalleerde leden Glenn Verelst, Theo Neys en Rik 

Vermeiren worden verkozen tot lid van het bijzonder comité sociale dienst. 

 

Art. 2. Als opvolgers worden volgende raadsleden aangeduid: 

- Glenn Verelst: opvolger: Sonja Smeulders  

- Theo Neys: opvolger: Sonja Smeulders 

- Rik Vermeiren: opvolger: Werner Vanden Eynden  

 

Art. 3. Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 

 

 

 

09 Oprichting van het Bijzonder Comité Ouderenzorg 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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Overwegende dat bij beslissing van heden een bijzonder comité voor de sociale dienst 

werd opgericht; 

 

Overwegende dat de uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening binnen 

ons OCMW noopt tot een taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de organen; dat er 

voor het aansturen van de activiteiten van de ouderenzorg nood is aan een bijzonder 

comité dat belast wordt met de opvolging van dossiers en het nemen van maatregelen 

om de werking van die dienst te optimaliseren en dat daartoe een bijzonder comité 

ouderenzorg wordt opgericht; 

 

Overwegende dat de samenstelling van het bijzonder comité rusthuis moet worden 

bepaald door de raad en dat het omwille van een efficiënte communicatie en 

administratieve eenvoud aangewezen is om het aantal leden te beperken tot het 

minimum aantal zoals bepaald in het organieke decreet; 

 

Overwegende dat de bevoegdheden van het bijzonder comité zijn bepaald in het 

huishoudelijk reglement: 

Toekenning, herziening en stopzetting en werking van de thuiszorg: 

- gezinszorg; 

- poetsdienst;  

- toekenning, herziening en stopzetting en werking van de aanvullende 

thuiszorg: 

- warme maaltijden; 

- personenalarmsystemen; 

- tussenkomst inzake mindermobielencentrale; 

- samenwerking met Handicar; 

- mantelzorgtoelage; 

Woningcomplexen met dienstverlening: 

- wachtlijstbeheer 

- opname en stopzetting opnames; 

- algemene organisatie en beleidsvoorstellen naar de raad toe; 

- opvolging en beslissingen inzake de geformuleerde adviezen door de 

bewonersraden; 

Dienstcentra 

- alles wat betrekking heeft op de dagelijkse werking van de dienstencentra; 

Woonzorgcentrum St.-Jozef 

- De beslissingen inzake de opname van residenten in het rusthuis; 

- het verstrekken van advies aangaande de werking en het beleid van het 

woonzorgcentrum en het voorbereiden van de beslissingen die 

dienaangaande door de raad voor maatschappelijk welzijn getroffen 

moeten worden; 

- het verstrekken van advies op het vlak van het beheer van het 

woonzorgcentrum. Onder beheer wordt verstaan : werken, leveringen, 

animatie, personeelsaangelegenheden, problemen en klachten van 

residenten en het vaststellen van de individuele bijdrage van de opgenomen 

ouderen en van de bedragen van het toe te kennen zakgeld; 

- investeringen tot 5.500,00 EURO exclusief BTW goed te keuren en advies 

voor investeringen voor een hoger bedrag; 

- opvolging en adviesverstrekking betreffende het dossier uitbreiding en 

renovatie van het woonzorgcentrum St.-Jozef. 

  

Gelet op de mondelinge stemming waarbij met unanimiteit van stemmen wordt beslist 

voor de oprichting van een bijzonder comité ouderenzorg met 4 leden; 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1. Er wordt een bijzonder comité ouderenzorg opgericht dat zal bestaan uit 4 

leden met inbegrip van de voorzitter. 

 

Art. 2. De bevoegdheden van het bijzonder comité rusthuis worden door de raad 

bepaald en in het huishoudelijk reglement opgenomen als volgt: 

Toekenning, herziening en stopzetting en werking van de thuiszorg: 

- gezinszorg; 

- poetsdienst;  

- toekenning, herziening en stopzetting en werking van de aanvullende 

thuiszorg: 

- warme maaltijden; 

- personenalarmsystemen; 

- tussenkomst inzake mindermobielencentrale; 

- samenwerking met Handicar; 

- mantelzorgtoelage; 

- uitleendienst (uitdovend); 

 

Woningcomplexen met dienstverlening: 

- wachtlijstbeheer 

- opname en stopzetting opnames; 

- algemene organisatie en beleidsvoorstellen naar de raad toe; 

- opvolging en beslissingen inzake de geformuleerde adviezen door de 

bewonersraden; 

Dienstcentra 

- alles wat betrekking heeft op de dagelijkse werking van de dienstencentra; 

Woonzorgcentrum St.-Jozef 

- De beslissingen inzake de opname van residenten in het rusthuis; 

- het verstrekken van advies aangaande de werking en het beleid van het 

woonzorgcentrum en het voorbereiden van de beslissingen die 

dienaangaande door de raad voor maatschappelijk welzijn getroffen 

moeten worden; 

- het verstrekken van advies op het vlak van het beheer van het 

woonzorgcentrum. Onder beheer wordt verstaan : werken, leveringen, 

animatie, personeelsaangelegenheden, problemen en klachten van 

residenten en het vaststellen van de individuele bijdrage van de opgenomen 

ouderen en van de bedragen van het toe te kennen zakgeld; 

- investeringen tot 5.500,00 EURO exclusief BTW goed te keuren en advies 

voor investeringen voor een hoger bedrag; 

- opvolging en adviesverstrekking betreffende het dossier uitbreiding en 

renovatie van het woonzorgcentrum St.-Jozef. 

 

Art. 3. Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur. 

 

 

 

10 Verkiezing leden van het Bijzonder Comité Ouderenzorg 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van  19 december 2008; 

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden waarbij 
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beslist werd om een bijzonder comité ouderenzorg op te richten met 4 leden met 

inbegrip van de voorzitter;  

 

Overwegende dat er dus 3 leden voor het bijzonder comité ouderenzorg te verkiezen 

zijn in een enkele stemronde; 

 

Gelet op de mogelijkheid geeft om vervangers aan te duiden voor de effectieve leden 

van het bijzonder comité, mits zij op dezelfde voordrachtakte staan als het effectieve 

lid; 

 

Overwegende dat het aanduiden van plaatsvervangers nodig is om de continuïteit van 

de vergaderingen te verzekeren; 

 

Gelet op de mondelinge kandidaatstelling ter zitting van Wilfried Van Aert, Mieke 

Steyaert en Jos van Hasselt; 

 

Gelet op de mondelinge kandidaatstelling ter zitting van de plaatsvervangers; 

 

Gelet op de geheime stemming, waaraan alle 11 leden deelnemen en waarvoor ieder lid 

één stembiljet ontvangt;  

 

Overwegende dat in de stembus, na de stemming, 11 stembiljetten werden gevonden; 

dat de stemopneming de volgende uitslag geeft : 

Wilfried Van Aert: 3 stemmen 

Mieke Steyaert: 3 stemmen  

Jos van Hasselt: 4 stemmen 

 

BESLUIT : 

 

Artikel 1. De beëdigde en geïnstalleerde leden Wilfried Van Aert, Mieke Steyaert en 

Jos van Hasselt, worden verkozen tot lid van het bijzonder comité ouderenzorg. 

 

Art. 2. Als opvolgers worden volgende raadsleden aangeduid: 

- Wilfried Van Aert: opvolger: Glenn Verelst; 

- Mieke Steyaert: opvolger: Glenn Verelst; 

- Jos van Hasselt: opvolger: Koen de Weert; 

 

Art. 3. Deze beslissing wordt binnen de twintig dagen ter kennis gebracht van de 

Vlaamse Regering en onverwijld meegedeeld aan het gemeentebestuur.  

 

 

 

11 Huishoudelijk reglement – Bespreking 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Neemt kennis van het ontwerp van huishoudelijk reglement zoals opgesteld door het 

VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) naar aanleiding van de nieuwe 

legislatuur; 

Overwegende de decretale verplichting om een huishoudelijk reglement goed te keuren 

om de continuïteit van de werking niet te storen; 

Neemt kennis van het ontwerp van huishoudelijk reglement voor het OCMW; 

Overwegende dat het de bevoegdheid is van de raad om het huishoudelijk reglement 

aan te passen indien nodig; 
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Gelet op het laatst goedgekeurd huishoudelijk reglement; 

Gelet op de aanpassingen in het decreet waardoor het noodzakelijk is om het 

huishoudelijk reglement aan te passen; 

Overwegende d at de nieuw samengestelde raad  een huishoudelijk reglement 

goedkeurt; 

Gelet op de gegeven toelichting; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

Het huishoudelijk reglement te bespreken op de volgende raadszitting. 

 

 

 

12 Bespreking van de Raadszitting van 29 januari 2013 

  

 De Raad: 

 

Neemt kennis van de geplande eerste raadszitting op dinsdag 29 januari 2013; 

Neemt kennis van de structuur van de agenda van de OCMW-raden: 

- Openbare zitting; 

- Besloten zitting; 

 

Gelet op de werking van de OCMW-raad inzake de punten voor de openbare zitting en 

de besloten zitting; 

 

Gelet op de specifieke agendapunten voor de volgende OCMW-raad, namelijk de 

aanstelling van afgevaardigden in diverse organen; 

 

Gaat over tot bespreking.  

 

 

 

13 Vaststelling vergaderdata voor het OCMW voor 2013 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organiek OCMW-decreet van 19 december 2008; 

 

Neemt kennis van het overzicht van vergaderdata voor 2013 voor de diverse OCMW-

vergaderingen; 

 

Gelet op het voorstel van vergaderdata: 

- Het Vast Bureau: de week voor de raad op maandagavond om 20.00 uur (elke 

maand); 

- Het Bijzonder Comité Sociale dienst: de week voor de raad op 

maandag/dinsdagnamiddag om 15.00 uur (elke maand); 

- Het Bijzonder Comité Ouderenzorg: de tweede maandag van de maand om 

16.00 uur (11 keer per jaar); 

- De Raad: 10 keer per jaar (niet in juli en oktober); 

 

Neemt kennis van de andere geplande vergaderingen en activiteiten binnen het 

OCMW; 

 

Gaat over tot bespreking. 
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14 Bespreking van de rechten en plichten van de Raadsleden 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organieke OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976; 

 

Gelet op de wettelijke taken van de OCMW-raadsleden zoals bepaald in het organiek 

OCMW-decreet; 

Neemt kennis van de samenvattende nota met de rechten en plichten van de OCMW-

raadsleden; 

Neemt kennis van de bestaande deontologische code voor OCMW-raadsleden; 

 

Gelet op de specifieke regelgeving inzake de OCMW-werking, meer bepaald inzake de 

geheimhouding, de privacy-wetgeving en de toegang tot de kruispuntbank van de 

sociale zekerheid; 

 

Gaat over tot bespreking. 

 

 

 

15 Toelichting werking OCMW en informatiemoment 

  

 De Raad: 

 

Neemt kennis van de ontvangen documenten om de werking van het OCMW voor te 

stellen: 

- de informatiebrochure van het OCMW; 

- een exemplaar van het ontwerp van huishoudelijk reglement van het OCMW; 

- het overzicht van de rechten en plichten van de OCMW-raadsleden; 

- deontologische code OCMW-raadsleden; 

- de laatste personeelsnieuwsbrief voor het OCMW-personeel; 

- het kennismakingspakket zoals aangeboden door VVSG; 

 

Neemt kennis van de ingerichte vorming voor nieuwe OCMW-raadsleden door VVSG 

in de periode februari-maart 2013, waarvan elk raadslid een folder ontvangt  

 

Overwegende dat het zinvol is om een ruimere toelichting door het managementteam 

van het OCMW te voorzien met een rondleiding in de OCMW-gebouwen; 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

1.- een informatiemoment te organiseren voor de raadsleden en hiervoor enkele 

voorstellen van data te doen: voor de eerste/tweede  raad? 

 

 

 

16 Aanstelling van de ontvanger als financieel beheerder 

  

 De Raad: 

 

Gelet op het organieke OCMW-decreet van 19 december 2008; 
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Gelet op artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging 

van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van het OCMW; 

 

Gelet op de uitvoering van artikel 208 § 1 van het decreet van 19 december 2008, 

welke bepaalt dat de installatievergadering van de Raad de ontvanger aanstelt als 

financieel beheerder; 

 

Overwegende dat het gaat om een formele aktename van de definitieve en volledige 

omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt van financieel beheerder conform 

het organieke decreet; 

 

Gaat over tot bespreking; 

 

Beslist met unanimiteit van stemmen: 

De OCMW-ontvanger aan te stellen als financieel beheerder van het OCMW. 

 

 

 

EINDE VAN DE ZITTING TE 20.42 UUR 

 

Het verslag van de openbare vergadering OCMW van maandag 7 januari 2013 wordt voorgelezen in 

de openbare vergadering OCMW van dinsdag 29 januari 2013 en met unanimiteit van stemmen zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

(    F. Remy    )         (M. Van Gils) 

 

 


