
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 3 JANUARI 2019 
 

OPENBARE ZITTING 
1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn 
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werd de gemeenteraad samengesteld 
en de rangorde vastgesteld. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden 
als de gemeenteraad en bestaat uit personen van verschillend geslacht. 
 
 
 
 

2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werd de voorzitter van de 
gemeenteraad verkozen. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
 
 

3. Aktename voorzitter vast bureau 
De burgemeester heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in de handen van de 
provinciegouverneur en neemt met ingang van 1 januari 2019 zijn ambt op. 
De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege en het vast bureau. 
 
 
 
 

4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) 
Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst werd overhandigd aan de algemeen directeur op 31 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht 
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. De akte van voordracht van 
kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en er wordt dus 
geen opvolger aangeduid. 
Wanneer de voordrachtakte ontvankelijk wordt verklaard door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard. 
De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst dient de decretaal 
voorziene eed af te leggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze 
eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen. 
 
 
 
 

5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) 
Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet 
inbegrepen, is vastgelegd op 6 leden. Op 14 december 2018 werd 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. Er werden 
geen verklaringen tot lijstenverbindingen bezorgd aan de algemeen directeur.  
De zetelverdeling ziet er als volgt uit: 

• Lijst 2 (N-VA) heeft 1 zetel 
• Lijst 3 (CD&V) heeft 3 zetels 
• Lijst 7 (U.) heeft 2 zetels 

De fracties bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur: 
• Lijst 2 (N-VA) op 19 december 2018 
• Lijst 3 (CD&V) op 18 december 2018 
• Lijst 7 (U.) op 18 december 2018 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn beslist of alle voordrachten  
ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen kunnen verklaard worden.  
Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dienen de 
voorgeschreven eed af te leggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
Om rechtsgeldig samengesteld te zijn dienen beide geslachten vertegenwoordigd zijn in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 
 
 
 

6. Vaststelling van de samenstelling van het vast bureau 
Tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad werd het aantal leden van het college 
van burgemeester en schepenen vastgesteld. De schepenen maken van rechtswege deel uit van 
het vast bureau.  
De rang die de schepenen innemen in het college van burgemeester en schepenen is van 
rechtswege ook de rang die de leden in het vast bureau innemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


