
verslag OCMW-raad 03-01-2019 Pagina 1 van 5 

VERSLAG OCMW-raad 
DONDERDAG 3 JANUARI 2019 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, 
Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:35 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. 
 
1. Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en 
vaststelling van hun rangorde; 
Gezien de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad 
bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus rechtsgeldig samengesteld is; 
 
Neemt akte: 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege en rechtsgeldige 
samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad bestaat. 
 
2. Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad; 
Gezien de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is van de raad 
voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Pieter Smits; 
 
Neemt akte: 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van 
Pieter Smits tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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3. Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 11 december 2018 van de heer Rob Mennes tot 
burgemeester van de gemeente Schelle; 
Gezien de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de schepenen; 
Gezien de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de schepenen 
van rechtswege de leden van het vast bureau uitmaken.  
Overwegende dat de rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van 
burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau 
innemen; 
 
Neemt akte: 
Enig artikel: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het vast bureau 
met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het 
vast bureau, met overeenkomstige rangorde. 
 
4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90; 
Gezien een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op naam van Axel Boen overhandigd werd aan de algemeen directeur op 19 
december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad; 
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van 
de eerste vergadering van 
de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gezien de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst werd ondertekend 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; 
overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst dus ontvankelijk is; 
Gezien de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van een 
einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger wordt aangeduid; 
 
Neemt akte: 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van 
voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Artikel 2 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Axel Boen, wordt verkozen verklaard als voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 03 januari 2019 tot 31 december 
2024.  
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5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
De OCMW-raad, 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 92 en 93; 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 88, 94 en 96. 
Gezien het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet 
inbegrepen, is vastgelegd op 6 leden; 
Overwegende dat er binnen de 60 dagen na de verkiezingen geen verklaringen tot 
lijstenverbindingen bezorgd werden aan de algemeen directeur; 
Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de 
gemeente bekend maakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst 
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; 
Gezien de zetelverdeling er als volgt uitziet: 
- CD&V heeft 3 zetels; 
- NV-A heeft 1 zetel; 
- Vlaams Belang heeft 1 zetel; 
- Groen heeft 1 zetel; 
Gezien volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur: 
- CD&V op 19 december 2018; 
- NV-A op 20 december 2018; 
- Vlaams Belang op 20 december 2018; 
- Groen op 20 december 2018; 
Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering 
bezorgd werden en zijn dus tijdig; 
Gezien de akten van voordracht ter zitting overhandigd werden aan de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het feit dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht 
ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de 
verkiezingen hebben deelgenomen; 
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de 
voorwaarden; 
Gezien de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus verkozen 
verklaard kunnen worden;  
Gelet op het feit dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat; 
Gezien niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
afwezig is; 
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden; 
Gezien deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de 
voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat voor volgende kandidaat-leden een einddatum werd opgenomen in de akte 
van voordracht: 
- het mandaat van Gilbert Van de Vreken neemt een einde op 31 december 2021; 
- het mandaat van Astrid Maertens neemt ten einde op 31 december 2021; 
- het mandaat van Tanya Jansegers neemt ten einde op 31 december 2021; 
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Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten zijn vertegenwoordigd 
in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is het bijzonder comité voor de sociale dienst 
dus rechtsgeldig samengesteld;  
 
Beslist: Goedgekeurd  Met 19 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Axel 
Boen, Karl Van Hoofstat, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, 
Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal 
Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Pieter Smits) 
Akte te nemen van: 
Het ontbreken van afstanden van mandaat; 
Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: 
 
- Astrid Maertens 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2021 
 
Opvolgers: 
Plaats opvolging  Officiële naam   
Eerste opvolger  Inneke Giebeler 
 
- Chantal Jacobs 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Opvolgers: 
Plaats opvolging  Officiële naam  
Eerste opvolger  Elke Bogaerts 
Tweede opvolger  Marc Mylle 
 
- Gilbert Van de Vreken 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2021 
 
Opvolgers: 
Plaats opvolging  Officiële naam  
Eerste opvolger  Evita Van Goethem 
 
- Kristel Van Frausem 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers 
 
- Marc Geurs 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
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Opvolgers: 
Plaats opvolging  Officiële naam   
Eerste opvolger  Dirk Lodewijk Pauwels 
 
-Tanya Jansegers 
Startdatum: 3 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2021 
Opvolgers: 
Plaats opvolging  Officiële naam   
Eerste opvolger  Erik Van der Aa 
 
Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst 
verhinderd zijn. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 20:55 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de OCMW-raad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


