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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van maandag 7 januari 2019  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter OCMW-raad 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Bavo Anciaux, Robbe 

Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de 

Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, waarnemend algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Véronique De Wever, raadslid. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Verkiezing voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst 

2. Verkiezing leden van het bijzonder comité sociale dienst 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Verkiezing voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst 

Motivering 

 

Feiten en context 

 
Gelet op artikel 88 van het decreet over het lokaal bestuur; 

 
Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar ontvankelijkheid van de akte van voordracht van 
een kandidaat-voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
 
Overwegend dat : 

- De raad voor maatschappelijk welzijn op de vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn die volgt op de installatievergadering van de gemeenteraad, onder de voorzitter of 

de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dient te verkiezen; 

- De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen wordt op basis van 
een akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter, ondertekend door meer dan de helft 
van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen én door een 
meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn 
verkozen; 

- Alleen handtekeningen van raadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking worden 
genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als raadslid 
hebben afgelegd; 

- Niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 
- De voorzitter van het bijzonder comité in openbare zitting en in handen van de voorzitter 

van de raad voor maatschappelijk welzijn, legt de volgende eed af :  

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

Besluit: 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Bavo Anciaux, verkozen te verklaren tot voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
 

 

2. Verkiezing leden van het bijzonder comité sociale dienst 

Motivering 

 

Feiten en context 

Gelet op de artikelen 91,92,93,94,95 en 96 van het Decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek naar de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van 
voordracht van de leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst; 
 
Overwegende dat : 

- Het bijzonder comité voor de sociale dienst acht leden telt, de voorzitter niet inbegrepen; 
- Het bijzonder comité voor de sociale dienst dient te bestaan uit personen van verschillend 

geslacht; 
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- De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst gekozen worden door de raad voor 

maatschappelijk welzijn onder de voorzitter en leden van het vast bureau, de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en andere verkiesbare burgers op basis van een 
gezamenlijke akte van voordracht, ondertekend door de meerderheid van de verkozenen 
van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, 

of, als de voorgedragen kandidaat deelgenomen heeft aan de lokale verkiezingen, door de 
meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale 
verkiezingen hebben deelgenomen; 

- Alleen handtekeningen van raadsleden die de eed hebben afgelegd in aanmerking worden 
genomen, met inbegrip van de handtekeningen van de opvolgers die de eed als raadslid 
hebben afgelegd; 

- Niemand meer dan één akte van voordracht kan ondertekenen; 

 
Overwegende dat : 

- Geen enkel kandidaat-lid zich in een geval van verhindering bevindt; 
- De geloofsbrieven van de kandidaat-leden door de raad voor maatschappelijk welzijn 

werden goedgekeurd; 

- De leden (Sarah Cools, Ingrid Verschueren, Marc Van Gyseghem en Liesbet Wuyts) die nog 

geen eed hebben afgelegd tijdens de installatie van de gemeenteraad of de raad voor 
maatschappelijk welzijn voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de 
raad voor maatschappelijk welzijn de decretaal voorgeschreven eed (ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen) dienen af te leggen in handen van de 
voorzitter; 

Besluit: 

De volgende kandidaat-leden verkozen te verklaren als lid voor het bijzonder comité voor de 
sociale dienst : 
 

1 
 

Hilde Van Dyck 
 
 

Willebroek, 28 april 1965  

2 
 

Carine Praet 
 

 

Willebroek, 24 maart 1970  

3 

 

Solange Cluydts 

 
 

Sint-Joost-ten-Node, 9 oktober 1962  

4 
 

Eddy Moens 
 
 

Niel, 13 januari 1964  

5 
 

Sarah Cools 
 
 

Jette, 24 september 1982  

6 
 

Ingrid Verschueren 
 

 
 

Willebroek, 2 oktober 1956 Einde mandaat 
 

31/12/2021 
 

6 Karen De Kock 
 

Opvolger Ingrid 
Verschueren 

 

Boom, 9 oktober 1995 Start mandaat : 
 

1/1/2022 
 

 

7 
 

Marc Van Gyseghem 
 
 

Willebroek, 27 juni 1960 Einde mandaat :  
 
31/12/2021 
 

7 
 

Patrick Carleer 
 
Opvolger Marc Van 
Gyseghem 
 
 

Willebroek, 17 december 1964 Start mandaat : 
 
1/1/2022 
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8 

 

Liesbet Wuyts 

 
 

Reet, 29 september 1974  

8 
 

Mina Koukas 
 
Opvolger Liesbet Wuyts 
 

Kenitra / Marokko, 25 oktober 1973  

 

 
Wegens onvoorziene omstandigheden heeft mevrouw Sarah Cools zich dienen te verontschuldigen 
voor deze vergadering.  Zij zal haar eed tijdens de eerstvolgende OCMW raad afleggen. 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

waarnemend Algemeen Directeur voorzitter OCMW-raad  


