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Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 

ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2021 
 

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

Verontschuldigd:  

Afwezig:  
 

Dossierbeheerder: Els De Meyer 

 
Goedkeuring gewijzigd huishoudelijk reglement 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op het huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn zoals vastgesteld door de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 4 juli 2019 en gewijzigd bij raadsbeslissing van 24 oktober 
2019; 
Gelet op het voorstel tot wijziging/toevoeging van volgende bepalingen door de voorzitter van de 
raad voor maatschappelijk welzijn Frédéric Depypere: 

Art. 5, 2de lid 

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in 

tuchtzaken.  

Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de 

gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het 

openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de 

raad voor maatschappelijk welzijn waarna de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn 

volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk 

welzijn, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad. Afhankelijk van de te 

behandelen punten, kan van deze volgorde worden afgeweken.  

Art. 7, §1. 

Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt bij 

aanplakking uiterlijk acht dagen voor de vergadering op het gemeentehuis en op openbare 

plaatsen in het centrum van de deelgemeenten Ooigem en Sint-Baafs-Vijve. Op hetzelfde 

ogenblik worden de agenda en de toelichtende nota’s op de website van de gemeente 

(www.wielsbeke.be) gepubliceerd.  

Art. 10, § 4, 3de lid 
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Aan de raadsleden wordt binnen een redelijke termijn1 na de ontvangst van de aanvraag 

meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het inkijken van 

documenten en dossiers gebeurt tijdens de kantooruren, tenzij anders wordt overeengekomen. 

Art. 11, 4de lid 

Daartoe bezorgen zij bij voorkeur vóór de zitting een email aan de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur waarin volgende gegevens vermeld worden: 

de naam van de vraagsteller, aan wie de vraag gericht is en het onderwerp. De voorzitter van de 

raad voor maatschappelijk welzijn kan beslissen om, gelet op de inhoud van de vraag, deze te 

verwijzen naar de besloten zitting, conform de voorwaarden opgenomen in art. 4, §2. De op deze 

wijze aangemelde vragen worden, in volgorde van tijdstip van elektronische ontvangst, na de 

afhandeling van de agenda van de openbare vergadering, behandeld. Aansluitend kunnen 

raadsleden ter zitting bijkomende mondelinge vragen stellen over gemeentelijke 

aangelegenheden, die niet op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn staan. 

Op al deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. 

Art. 14, § 1, 3de lid 

Als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdelijk afwezig is, of als hij bij een 

punt betrokken partij is, wordt hij als volgt vervangen: 

1° als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegdheid schriftelijk heeft 

opgedragen aan een raadslid, neemt dat raadslid het voorzitterschap waar; 

2° als de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegdheid niet heeft 

opgedragen aan een raadslid overeenkomstig punt 1°, neemt het raadslid met de hoogste rang 

het voorzitterschap waar. Als dat raadslid de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 

niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander raadslid in 

volgorde van rang. 

Art. 24, § 3. 

Het is voor een raadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming over: 

1° aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 

vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde 

graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de 

bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van 

kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze 

bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd, met 

echtgenoten gelijkgesteld; 

2° de vaststelling of goedkeuring van het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening van een 

instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of van een instantie tot het uitvoerend orgaan 

waarvan hij behoort. 

Het eerste lid van deze § is niet van toepassing op het raadslid dat zich in de omstandigheden, 

vermeld in het eerste lid van deze §, bevindt louter op grond van het feit dat hij als 

vertegenwoordiger van de gemeente is aangewezen in andere rechtspersonen. 

Het raadslid moet zelf oordelen of hij zich in een situatie van belangenvermenging bevindt en 

zich moet onthouden van de beraadslaging en stemming. 

Art. 26, § 4. 

                                                           
1 Onder een redelijke termijn wordt ca. 8 werkdagen verstaan. 
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2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke 

bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de 

organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen, conform de regeling in art. 41 

Art. 28, § 1.  

De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten 

uitspreken. De stemming wordt begonnen met het raadslid dat rechts naast de voorzitter zit en 

wordt voortgezet in tegenwijzerzin.  

Art. 36, § 4. 
Het OCMW sluit een gemeenschappelijke ongevallenverzekering en een verzekering ‘burgerlijke 

aansprakelijkheid’ af voor de raadsleden, ter dekking van de normale uitoefening van hun 

mandaat, ten laste van het budget. 

Art. 40 

Het OCMW kan beslissen tot livestreaming van de raad voor maatschappelijk welzijn. Conform 
art. 32, §2 vervangt deze opname het zittingsverslag. 
De burger zal van de mogelijkheid tot live volgen van de raad voor maatschappelijk welzijn in 
kennis worden gesteld via de website en de facebookpagina van de gemeente Wielsbeke. 
Art. 41. 
Voor de stemming zoals vermeld in art. 26 § 4, 2° kunnen de fractieleiders kandidaten 
voordragen namens hun fractie.  
Het secretariaat bezorgt de fractieleiders per mail een daartoe te gebruiken document en 
vermeldt eveneens een uiterste inleverdatum. Het ingevulde document dient per mail 
terugbezorgd te worden aan het secretariaat. 

Op voorstel van het vast bureau; 
Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het gewijzigde huishoudelijk 
reglement raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren; 
Gelet dat de fracties U., N-VA en Vlaams Belang zich onthouden; 
Uitslag van de stemming: 
11 ja-stemmen 
10 onthoudingen 

BESLUIT: 
Enig artikel 
Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 
Bij bevel: 
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 
 
Voor eensluidend uittreksel: 
Bruno Debrabandere Frédéric Depypere 
algemeen directeur  voorzitter raad voor maatschappelijk 

welzijn 
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Handtekening(en) 
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