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OCMW-RAAD
ZITTING VAN 2 JANUARI 2019
Aanwezig:

Dieter De Mets, voorzitter
Denis Dierick, burgemeester
Hugo Leroy, Karel Hubau, Paul Carion, Nadine De Stercke, Dirk Martens, Jef
Vermaere, Peter Declercq, Tanja Eeckhout, Ankie D’Hollander, Wim Malfroot, Luc
Goemaere, Veronique Dedeyne, Christophe De Boever, Jean-Pierre Sprangers, Roland
De Bosscher, Pierre Penninck, Christine De Cooman, Isabelle Tuypens, Nele
Melkebeke, Steffi Beyaert, Peggy Demoor, OCMW-raadsleden
Serge Ronsse, algemeen directeur

Verontschuldigd: /
Afwezig:

/

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90

Juridische context
-

-

Decreet van 8 juli 2011 houdende organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende
wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 58
Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel II - punt 4.1.
Proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende kennisname geldigverklaring van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging
en vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
Akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op
naam van mevrouw Tanja Eeckhout

Motivering
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van mevrouw Tanja Eeckhout werd op 6
december 2018 overhandigd aan de algemeen directeur.
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht ter zitting aan de Dieter De Mets, voorzitter
van de OCMW-raad.
De voorzitter van de OCMW-raad stelt vast dat de kandidaat-voorzitter lid is van de OCMW-raad, dat de
akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ondertekend is 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. De voorzitter van de OCMW-raad
bevestigt bijgevolg de ontvankelijkheid van de akte van voordracht.
De geloofsbrieven van de kandidaat-voorzitter werden reeds door de gemeenteraad onderzocht en
goedgekeurd.
De verkozen voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de volgende eed afgelegd in
handen van de heer Dieter De Mets, voorzitter van de OCMW-raad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen.”
Deze eedaflegging geldt tevens voor het mandaat van schepen.
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De akte van voordracht maakt geen melding van de einddatum van het mandaat. Er is dus geen opvolger
aangeduid.
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke voordracht van een kandidaat-voorzitter van
het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Art. 2:

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Tanja Eeckhout, als voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen te verklaren met ingang van 2 januari 2018
en akte te nemen van haar eedaflegging.

Art. 3:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst en de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie).

2. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Bevoegdheid
-

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 93

Juridische context
-

-

-

Decreet van 8 juli 2011 houdende organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende
wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en
het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 58
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 87, 91 tot en met 96, 100, 147
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei tot vaststelling van het aantal te verkiezen
gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en
de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot
verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten
Omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale
bestuursperiode, deel II - punt 4.2.
Verklaring van lijstenverbinding door de verkozenen van de lijsten Groen en Gavere durft/ N-VA
Akten van voordracht van kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst door
CD&V, door de verbonden lijsten Gavere durft/ N-VA en Groen en door Open Vld-VOG
Mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 21 december 2018 betreffende probleem akte van
voordracht BCSD-leden

Motivering
Het bijzonder comité bestaat uit 7 leden, waaronder de voorzitter. De overige 6 zetels worden verdeeld
op basis van de verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst beschikt binnen de raad voor
maatschappelijk welzijn:
Lijst
sp.a
CD&V
Groen
Open Vld - VOG
Gavere durft/ N-VA

aantal zetels OR zetelverdeling
1
2
2
9
9
23

0,2609
0,5217
0,5217
2,3478
2,3478
6

rechtstreeks
verworven
zetels

onrechtstreeks
verworven
zetels
1
1

2
2
4

2

totaal
0
1
1
2
2
6

Uiterlijk op 13 december 2018 kunnen de verkozenen van de lijsten verklaren dat zij zich met elkaar
wensen te verbinden.
De algemeen directeur ontving de volgende verklaring van lijstverbinding:
op 13 december 2018, vanwege de lijsten Groen en Gavere durft/ N-VA.
De ingediende verklaring van lijstverbinding werd ondertekend door minstens de meerderheid van de
verkozenen van elke lijst en is bijgevolg ontvankelijk.
De algemeen directeur is op 14 december 2018 overgegaan tot de berekening van zetelverdeling, met
het volgend resultaat:
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Lijst
sp.a
CD&V
Open Vld - VOG
Gavere durft/ N-VA
Groen

rechtstreeks
verworven
zetels

onrechtstreeks
verworven
zetels

totaal

1

0
1
2

2

1

3

4

2

6

aantal
zetels OR

zetelverdeling

1
2
9

0,2609
0,5217
2,3478

2

11

2,8696

23

6

De algemeen directeur heeft op 14 december 2018 de definitieve zetelverdeling bekend gemaakt op de
gemeentelijke website.
De
-

algemeen directeur ontving de volgende akten van voordracht van kandidaat-leden:
op 18 december 2018, vanwege de lijst CD&V;
op 18 december 2018, vanwege de verbonden lijsten Groen en Gavere durft/ N-VA;
op 18 december 2018, vanwege de lijst Open Vld-VOG.

De algemeen directeur overhandigt de akten van voordracht ter zitting aan de Dieter De Mets, voorzitter
van de OCMW-raad.
De voorzitter van de OCMW-raad stelt vast dat de akten van voordracht de gevraagde gegevens van de
kandidaat-leden en van de verkozenen van de lijsten die de voordracht doen (met uitzondering van het
rijksregisternummer, cfr. mail van ABB van 21 december 2018) bevatten, dat de akten van voordracht
door de kandidaat-leden ondertekend zijn, dat de akten van voordracht ondertekend zijn door de
meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen
hebben deelgenomen, of, als de voordragen kandidaten deelgenomen hebben aan de lokale verkiezingen,
door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale
verkiezingen hebben deelgenomen, dat de lijsten of groep van lijsten waaraan meer dan één zetel werd
toegekend kandidaat-leden van verschillend geslacht hebben voorgedragen en dat de akten van
voordrachten niet meer kandidaat-leden vermelden dan toegewezen aan de lijst of groep van lijsten.
De voorzitter van de OCMW-raad bevestigt bijgevolg de ontvankelijkheid van de akten van voordracht.
De voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers worden verkozen verklaard.
De voorzitter van de OCMW-raad stelt vast dat het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit
personen van een verschillend geslacht.
Alle verkozen leden zijn aanwezig.
Alle te installeren verkozenen hebben tijdig hun geloofsbrieven ingediend en alle geloofsbrieven werden
tijdig ter inzage gelegd, met uitzondering van:
de verklaring op eer met betrekking tot de onverenigbaarheden van mevrouw Sara De Mulder,
ondertekend op 25 december 2019, ontvangen op 2 januari 2019.
Er werden geen bezwaren ingediend tegen de geloofsbrieven.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de verkozenen die uitgenodigd werden om de eed af te
leggen voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en op eer verklaard hebben zich niet in een situatie
van onverenigbaarheid te bevinden.
De verkozenen die opgeroepen werden om de eed af te leggen, hebben de volgende eed afgelegd in
handen van de heer Dieter De Mets, voorzitter van de OCMW-raad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn
mandaat trouw na te komen.”
Besluit
Art. 1:

Kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke voordracht van kandidaat-leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst vanwege:
-

de lijst CD&V;

-

de verbonden lijsten Groen en Gavere durft/ N-VA;

-

de lijst Open Vld-VOG.
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Art. 2:

De geloofsbrieven van de voorgedragen kandidaat-leden als lid van het bijzonder comité voor
de sociale dienst goed te keuren, hen verkozen te verklaren met ingang van 2 januari 2018 en
akte te nemen van hun eedaflegging:
-

de heer Jacques Dezutter met als 1e opvolger de heer Davy Tuytens en 2e opvolger
mevrouw Magalie Maes;

-

de heer Dirk De Coene met als 1e opvolger de heer Peter De Rycke en 2e opvolger
mevrouw Godelieve Steurbaut;

-

mevrouw Aline Dervaux met als 1e opvolger de heer Peter De Rycke en 2e opvolger
mevrouw Godelieve Steurbaut;

-

mevrouw Sara De Mulder (tot en met 31 december 2021) met als 1 e opvolger de heer
Ward Van Nieuwenbergh;

-

de heer Stany Schamp met als 1e opvolger mevrouw Nathalie Vermassen en 2e opvolger
Jan Vanderstraeten;

-

mevrouw Pascale Bottequin met als 1e opvolger mevrouw Nathalie Vermassen en 2e
opvolger Jan Vanderstraeten.

Art. 3:

Tegen de beslissing over de geloofsbrieven kan beroep ingesteld worden bij de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen.

Art. 4:

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de leden (en hun opvolgers) van het
bijzonder comité voor de sociale dienst en de afdeling interne zaken (dienst administratieve
organisatie).

De voorzitter sluit de openbare zitting.
Namens de OCMW-raad,
De algemeen directeur

Serge Ronsse

De voorzitter

Dieter De Mets

