
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 17 december 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, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter Bollansée, Alex 

Verbergt, Tom Sleeuwaert, Maxim Van den Bossche, Karin Verbiest, Elke Sels, Bert Claessens, 

Emery Frijters 

algemeen directeur: Kristof Janssens 

verontschuldigd : raadsleden Jan De Prins, Jan Van Melkebeek en Charlotte Vercruyssen 

Punt A.1:  Kennisname van het ontslag van Emery Frijters als lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

Emery Frijters gaat zetelen als gemeenteraadslid en wenst ontslag te nemen als lid van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. Hij diende dit op 22 november 2019 schriftelijk mee aan de voorzitter 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Juridische grond 

- artikel 103 van het decreet over het lokaal bestuur 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De ocmw-raad neemt kennis van ontslag van Emery Frijters als lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. 

Punt A.2:  Kennisname van de ontvankelijke akte van voordracht met inbegrip van de akte van 

eedaflegging en onderzoek van de geloofsbrieven en verkozen verklaring van Gaby Van Dyck als lid 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

Emery Frijters diende zijn ontslag in als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Aangezien 

er geen opvolger werd aangeduid in de oorspronkelijke voordrachtakte, moest er een nieuwe 

voordrachtakte worden opgemaakt en moet er worden overgegaan tot de verkiezing van een nieuw lid 

voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.  

Juridische grond 

- de artikelen 92, 95, 96,§1, 3° en 105§1 van het decreet over het lokaal bestuur 

- de voordrachtakte van 20 november 2019 

Argumentatie 

De gezamenlijke voordrachtakte voor het bijzonder comité, op naam van Gaby Van Dyck, werd 

ingediend op 20 november 2019 bij de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De 

voorzitter stelt vast dat de akte: 

-  voldoet aan de decretale voorschriften 

-  tijdig werd ingediend  

en verklaart bijgevolg de akte ontvankelijk.  

De voorzitter stelt tevens vast dat de geloofsbrieven van Gaby Van Dyck alle noodzakelijke 

bewijsstukken bevatten.  

De voorzitter nam bijgevolg op 4 december 2019 de eed af van Gaby Van Dyck als lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. 



BESLUIT: 

Artikel 1: 

De ocmw-raad neemt kennis van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht waarin Gaby Van 

Dyck wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor het bijzonder comité van de sociale dienst en van de 

akte van eedaflegging van 4 december 2019. 

Artikel 2: 

De ocmw-raad keurt de geloofsbrieven goed van Gaby Van Dyck en zij wordt verkozen verklaard als 

lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Punt A.3:  Wijziging van een afgevaardigde in de algemene vergaderingen van de vzw woon- en 

zorgcentrum Zoersel. 

Raadslid Paul Van Wesenbeeck verlaat de zitting.  

MOTIVERING: 

Feiten en context 

De ocmw-raad duidde op 22 januari 2019 raadslid Katrien Seynaeve aan als vertegenwoordiger in de 

algemene vergaderingen van de vzw woon- en zorgcentrum Zoersel. 

Raadslid Katrien Seynaeve nam ontslag uit de ocmw-raad op 19 november 2019. Zij moet vervangen 

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

Zoersel. 

Juridische grond 

- de artikelen 35, 506 en 511 en  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 

- het raadsbesluit van 19 november 2019 tot wijziging van een afgevaardigde in de algemene 

vergadering van de vzw woon- en zorgcentrum Zoersel 

Argumentatie 

De gemeenteraad sprak zich op 19 november 2019 uit over dit agendapunt maar geen enkele kandidaat 

bereikte een meerderheid van stemmen. Omwille van het feit dat een nieuw stembiljet met de namen 

van de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden, opgemaakt moest worden en wegens het 

late uur werd beslist het punt te verdagen naar de volgende raadszitting. 

Stemming 

Alle aanwezige raadsleden krijgen een stembiljet met de naam van de twee kandidaten die tijdens de 

gemeenteraad van 19 november jl. de meeste stemmen behaalden: 

- Emery Frijters 

- Elke Sels. 

De geheime stemming en de telling van de bekomen stemmen, geeft volgend resultaat: 

- 14 stemmen voor Emery Frijters, 9 stemmen voor Elke Sels  

BESLUIT: 

Artikel 1: 

Emery Frijters, Halle-Velden 21, 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. 

Punt A.4:  Vaststelling van het meerjarenplan 2020 - 2025. 

Raadslid Paul Van Wesenbeeck vervoegt de zitting. 

De voorzitter verwijst voor de toelichting en bespreking naar de zitting van de gemeenteraad. 

Raadslid Wouter Bollansée: “hoe ver staan we met de 2de (volgens de laatste berichten van N-VA 

zelfs tot 4de woonstcontrole en 16 bouwgronden) woonstcontrole in het buitenland voor mensen die 

een aanvraag doen om gebruik te kunnen maken van onze sociale verhuurinfrastructuur? In oktober 

2019 kregen we garanties dat Zoersel dit op de agenda december zou zetten”. 

Schepen Cindy Van Paesschen antwoordt dat dit werd geagendeerd op de raad van bestuur maar dat 

er nog geen beslissing is genomen, er wordt nog bekeken met welke partner hiervoor kan in zee 

gegaan worden. Zoersel is voorstander.   

MOTIVERING 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 



-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van  26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

- de omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 

van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus 

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid) en 10 stemmen tegen (oppositie): 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020 – 2025 vast met volgende 

limitatieve kredieten in euro: 

 2020 

Exploitatie-uitgaven 5.563.975,14 

Investeringsuitgaven 89.000,00 

Ontvangsten uit 

leningen en leasings 

 0,00 

Uitgaven voor 

toegestane leningen 

en betalingsuitstel 

0,00 

Artikel 2: 

Het meerjarenplan 2020 – 2025 vertoont volgende samenvatting in euro: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

1.252.098,35 1.287.306,59 1.304.647,71 1.325.185,97 1.328.102,92 1.329.444,99 

Beschikbaar budgettair 

resultaat 

243.579,35 271.583,59 281.509,71 294.418,97 289.483,92 282.743,99 

autofinancieringsmarge 141.057,16 510.813,24 82.660,12 127.268,26 131.634,95 20.015,07 

 

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. 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en heropent de 

openbare zitting van de gemeenteraad. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 03.45 uur. 
 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


