
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 27 augustus 2019. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden: Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter 

Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Maxim Van den Bossche, Katrien 

Seynaeve, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens 

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Raadslid Katrien Schryvers wijst op het huishoudelijk reglement dat een pauze voorziet, maar het is 

beter voor de voortgang om tussen de zittingen niet expliciet te onderbreken. Het duurt dan te lang eer 

alle raadsleden terug in de zaal zijn. 

Punt A.1:  Goedkeuring van een klachtenreglement. 

Raadslid C. Vercruyssen verlaat de zitting 

MOTIVERING 

Juridische grond 

- de artikelen 302 en 303 van het decreet lokaal bestuur 

Argumentatie 

Zoersel hecht veel belang aan een sterke kwalitatieve dienstverlening. Een correcte en grondige 

analyse helpt de verwachtingen van klanten en de dienstverlening beter op elkaar af te stemmen. 

Het behandelen van klachten is maximaal onafhankelijk van de dienst waarop de klacht betrekking 

heeft en onafhankelijk van de politieke organen. 

Het recht op een aanspreekpunt en om op een vlotte manier een klacht in te dienen is een basisbeginsel 

van behoorlijk bestuur. 

Bovendien is dit volgens de artikelen 302 en 303 van het decreet lokaal bestuur een decretale 

verplichting. 

Het klachtenreglement is een onderdeel van organisatiebeheersing.  

BESLUIT met 16 stemmen voor, 2 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 7 onthoudingen (CD&V): 

Artikel 1 

De ocmw-raad keurt het klachtenreglement (ad hoc) goed.  

Punt A.2:  Verkiezing van een voorzitter voor de ocmw-raadscommissie Intergemeentelijke 

Samenwerking en Beleidsplanning. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad keurde op 25 juni 2019 een wijziging aan het huishoudelijk reglement van de ocmw-

raad goed waardoor de raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning in het 

leven werd geroepen.  Onder titel IV – Raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en 

Beleidsplanning wordt vermeld dat de ocmw-raad onder zijn leden een voorzitter en een 

ondervoorzitter aanduidt. 

Juridische grond 

-  het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 37  

-  het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad, goedgekeurd in zitting van 25 juni 2019, in het 

bijzonder het artikel 57 

Argumentatie 

De kandidaturen voor het voorzitterschap konden worden ingediend tot en met 25 augustus 2019. 

Volgende kandidatuur werd ontvangen: Paul Van Wesenbeeck 



De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en geeft volgend resultaat: algemeenheid van stemmen  

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als voorzitter van de raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning wordt 

verkozen: Paul Van Wesenbeeck. 

Artikel 2: kopie aan: 

dienst kennisname voor archief voor beheer 

secretariaat  X X 

Punt A.3:  Verkiezing van een ondervoorzitter voor de ocmw-raadscommissie Intergemeentelijke 

Samenwerking en Beleidsplanning. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad keurde op 25 juni 2019 een wijziging aan het huishoudelijk reglement van de ocmw-

raad goed waardoor de raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning in het 

leven werd geroepen.  Onder titel IV – Raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en 

Beleidsplanning wordt vermeld dat de ocmw-raad onder zijn leden een voorzitter en een 

ondervoorzitter aanduidt. 

Juridische grond 

-  het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 37  

-  het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad, goedgekeurd in zitting van 25 juni 2019, in het 

bijzonder het artikel 57 

Argumentatie 

De kandidaturen voor het ondervoorzitterschap konden worden ingediend tot en met 25 augustus 

2019. 

Volgende kandidaturen werden ontvangen: Marcel De Vos en Jos Vekemans 

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en geeft volgend resultaat: 17 stemmen voor Marcel De 

Vos en 8 stemmen voor Jos Vekemans. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Als ondervoorzitter van de raadscommissie Intergemeentelijke Samenwerking en Beleidsplanning 

wordt verkozen: Marcel De Vos. 

Artikel 2: kopie aan: 

dienst kennisname voor archief voor beheer 

secretariaat  X X 

Punt A.4:  Wijziging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van 

de intergemeentelijke vereniging Igean dienstverlening. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad duidde op 19 februari 2019 raadslid Steven Laureyssens aan als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Igean dienstverlening en dit voor de rest van 

de legislatuur. 

Juridische grond 

- artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 

gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende 

vereniging dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering 

- het raadsbesluit van 19 februari 2019 tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor de algemene vergaderingen van Igean dienstverlening voor de duur van de legislatuur 

Argumentatie 

Raadslid Steven Laureyssens nam ontslag uit de ocmw-raad op 25 juni 2019. Hij moet vervangen 

worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Igean 

dienstverlening. 

Stemming 

Alle aanwezige raadsleden krijgen een stembiljet met de naam van de kandidaten: Bert Claessens en 

Jan Van Melkebeek. 

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en geeft volgend resultaat: 14 stemmen voor Bert 

Claessens en 11 stemmen voor Jan Van Melkebeek.  

BESLUIT: 



Artikel 1: 

Bert Claessens, Zoerselsteenweg 37 in 2980 Zoersel, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van het ocmw voor de algemene vergaderingen van Igean dienstverlening, en dit 

voor de rest van de legislatuur. 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt doorgestuurd naar Igean dienstverlening, t.a.v. het secretariaat, op 

het email-adres hilde.boydens@igean.be. 

Punt A.5:  Wijziging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van 

de intergemeentelijke vereniging Cipal. 

Raadslid T. Sleeuwaert verlaat de zitting 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad duidde op 19 februari 2019 raadslid Steven Laureyssens aan als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van CIPAL en dit voor de rest van de legislatuur. 

Juridische grond 

- artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende 

gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een intergemeentelijke 

vereniging dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 

mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering 

- het raadsbesluit van 19 februari 2019 tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger 

voor de algemene vergaderingen van CIPAL voor de duur van de legislatuur 

Argumentatie 

Raadslid Steven Laureyssens nam ontslag uit de ocmw-raad op 25 juni 2019. Hij moet vervangen 

worden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van CIPAL. 

Stemming 

Alle aanwezige raadsleden krijgen een stembiljet met de naam van de kandidaten: Bert Claessens en 

Jan Van Melkebeek. 

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en geeft volgend resultaat: 14 stemmen voor Bert 

Claessens en 10 stemmen voor Jan Van Melkebeek.   

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Bert Claessens, Zoerselsteenweg 37 in 2980 Zoersel, wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van het ocmw voor de algemene vergaderingen van CIPAL, en dit voor de rest van 

de legislatuur. 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt doorgestuurd naar CIPAL, t.a.v. het secretariaat, op het email-adres 

koen.goor@c-smart.be. 

Punt A.6:  Wijziging van een afgevaardigde in de algemene vergaderingen van de vzw woon- en 

zorgcentrum Zoersel. 

Raadsleden T. Sleeuwaert en C. Vercruyssen vervoegen opnieuw de zitting 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad duidde op 22 januari 2019 raadslid Steven Laureyssens aan als vertegenwoordiger in 

de algemene vergaderingen van de vzw woon- en zorgcentrum Zoersel. 

Juridische grond 

- de artikelen 506 en 511 van het decreet over het lokaal bestuur 

- het raadsbesluit van 22 januari 2019 tot aanduiding van vertegenwoordigers in de algemene 

vergaderingen van de vzw woon- en zorgcentrum Zoersel 

Argumentatie 

Raadslid Steven Laureyssens nam ontslag uit de ocmw-raad op 25 juni 2019. Hij moet vervangen 

worden als vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van de vzw woon- en zorgcentrum 

Zoersel. 

Stemming 

Alle aanwezige raadsleden krijgen een stembiljet met de naam van de kandidaten: Bert Claessens en 

Elke Sels 

De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en geeft volgend resultaat: 14 stemmen voor Bert 

Claessens en 12 stemmen voor Elke Sels.   

BESLUIT: 



Artikel 1: 

Bert Claessens, Zoerselsteenweg 37 in 2980 Zoersel, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van het 

ocmw in de algemene vergaderingen van de vzw woon- en zorgcentrum Zoersel. 

Artikel 2: 

Een afschrift van dit besluit wordt doorgestuurd naar de andere stichtende leden van de vzw. 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 00.40 u . 

 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


