
NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN 29 OKTOBER 2020 

 
 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 
Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen; 
Rachida Abid, Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, 
Filip Dinneweth, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Frédéric Depypere, 
Geert Snoeck, Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, Griet Ameye, 
Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, Jan Decouttere, 
OCMW-raadsleden; 
Carlos Verbrugghe, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn; 
Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring hybride zitting raad voor maatschappelijk 
welzijn van 29 oktober 2020 met beperkt publiek 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het nieuwe kader en de bijhorende richtlijnen voor vergaderingen van lokale 
bestuursorganen vanaf september 2020 tijdens de federale fase ter bestrijding van het 
coronavirus Covid-19, ontwikkeld door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking 
met de VVSG, nam de burgemeester op 20 oktober 2020 een besluit betreffende de zitting van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 oktober 2020; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn in hybride vorm zal plaatsvinden in het OC Leieland in 
openbare zitting met beperkt publiek; 
Gelet dat men zo voldoet aan de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van 
de noodzakelijke werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het 
Covid-19 virus te minimaliseren, 
Gelet dat naast de raadsleden, algemeen directeur en gastspreker er maximum 5 personen zullen 
worden toegelaten, pers inbegrepen; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van het besluit van 
de burgemeester en zijn goedkeuring te verlenen aan de hybride zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn in openbare zitting van 29 oktober 2020 met beperkt publiek; 

Neemt kennis van het besluit van de burgemeester. 
Goedkeuring met eenparigheid van stemmen van de hybride zitting met beperkt publiek. 
 
BESLUIT: 
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de burgemeester 
van 20 oktober 2020 betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 29 oktober 2020. 
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de hybride zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn in openbare zitting die zal doorgaan op 29 oktober 2020 in OC Leieland te 
Wielsbeke/Ooigem goed, en gaat akkoord met het toelaten van 5 extra personen publiek, pers 
inbegrepen. 
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2. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020 worden goedgekeurd. 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 
Uitslag van de stemming: 
20 ja-stemmen 
1 onthouding 

3. Aktename ontslag raadslid 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het schrijven van de heer Vincent Herman, ontvangen op 20 oktober 2020, waarbij deze zijn 
ontslag indient als gemeenteraadslid; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 waarbij akte werd genomen van dit 
ontslag; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan akte te nemen; 

Waarvan akte. 
 
BESLUIT:  
Artikel 1 
Akte te nemen van het ontslag van de heer Vincent Herman als raadslid. 
Artikel 2 
Deze beslissing over te maken aan de provinciegouverneur. 

4. Nazicht van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van de opvolger van 
ontslagnemend raadslid 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68 §1, waarin 
opgenomen is dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad 
bestaat.  
Gelet dat door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de 
gemeenteraadsleden, de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als 
geïnstalleerd worden beschouwd; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 waarbij de geloofsbrieven van de 
heer Jan Decouttere, als gemeenteraadslid, worden geldig verklaard en hij toegelaten wordt 
tot het afleggen van de voorgeschreven eed; 
Gelet dat de heer Jan Decoutter deze eed onmiddellijk heeft afgelegd in openbare zitting van de 
gemeenteraad in handen van de voorzitter en in volgende bewoordingen: ‘Ik zweer de verplichtingen 
van mijn mandaat trouw na te komen’. 
Gelet dat de heer Jan Decouttere derhalve aangesteld werd als titelvoerend raadslid ter vervanging 
van de heer Vincent Herman wiens mandaat hij zal voltrekken; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht akte te nemen van de van rechtswege 
en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad bestaat; 

Waarvan akte. 
 
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. 
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5. Vaststelling rangorde der raadsleden 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68 §1, waarin 
opgenomen is dat de rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen dezelfde is 
als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 waarbij de nieuwe rangorde der 
raadsleden werd vastgesteld naar aanleiding van de aanstelling van de heer Jan Decouttere als 
opvolger van de heer Vincent Herman; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan akte te nemen. 

Waarvan akte. 
 
BESLUIT:  
Enig artikel 
Neemt akte van de nieuwe rangorde der raadsleden: 
 

Rangorde Naam en voornaam van de 
raadsleden 

Anciënniteit als 
gemeenteraadslid 

Naamstemmen bij de 
laatste verkiezing 

1 Stevens Jan 25 jaar 10 maand 1.831 

2 Deprez Magda 25 jaar 10 maand 562 

3 De Vos Filiep 23 jaar 11 maand 1.111 

4 Deloddere Mia 19 jaar 10 maand 454 

5 Callewaert Guido 19 jaar 10 maand 409 

6 Buyse Rik 13 jaar 10 maand 727 

7 Verbrugghe Carlos 13 jaar 10 maand 429 

8 Dinneweth Filip 13 jaar 10 maand 277 

9 Haydon Daisy 11 jaar 6 maand 652 

10 Abid Rachida 10 jaar 9 maand 937 

11 De Potter Jan 7 jaar 10 maand 586 

12 Lannoo Caroline 7 jaar 10 maand 303 

13 Snoeck Geert 1 jaar 11 maand 365 

14 Depypere Frédéric 1 jaar 10 maand 500 

15 Clinckemaillie Emilie 1 jaar 10 maand 417 

16 Rogge Ellen 1 jaar 10 maand 413 

17 Ameye Griet 1 jaar 10 maand 295 

18 Planckaert Benedikt 1 jaar 10 maand 291 

19 Verheye Wout 1 jaar 10 maand 272 

20 Soetaert Frank 1 jaar 10 maand 181 

21 Decouttere Jan 0 maand 131 

 
 
 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 

Bij bevel: 
 
Bruno Debrabandere Carlos Verbrugghe 
algemeen directeur voorzitter raad voor 
maatschappelijk welzijn 
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Handtekening(en) 
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