
BIJEENROEPING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 

Marcel De Vos, voorzitter van de ocmw-raad, verzoekt de leden van de ocmw-raad om volgend punt toe te 
voegen aan de agenda van de zitting van de ocmw-raad van 19 mei 2020 (virtuele vergadering): 
 
Openbare zitting 
 

BP.1 Op verzoek van de CD&V-fractie: Beslissing tot het livestreamen van digitale ocmw-raden. 
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algemeen directeur voorzitter 

 

 

 



Toelichting 

 

Omwille van de coronamaatregelen wordt de ocmw-raad van Zoersel sedert april ll op een digitale 

manier georganiseerd. Daartoe vaardigt de burgemeester telkens een besluit uit om de zitting van de 

ocmw-raad virtueel te organiseren met het oog op de openbare volksgezondheid en hygiëne. 

Een van de gevolgen van deze manier van werken, is dat waar een ocmw-raad normaal gezien 

openbaar is en het publiek toegang heeft tot de raadszaal, behoudens voor wat betreft de besloten 

zitting, de inwoners momenteel in de onmogelijkheid zijn een ocmw-raad te volgen.  

Omwille van deze specifieke situatie werd al in heel wat gemeenten beslist de digitale ocmw-raden te 

livestreamen. 

Gelet op het belang van openbaarheid van bestuur, wordt aan de ocmw-raad voorgesteld de zittingen 

van de ocmw-raad die digitaal verlopen te livestreamen.  

 

 

 

 ONTWERPBESLUIT OCMW-RAAD  
 ZITTING VAN DINSDAG 19 MEI 2020 
 
 

◼ PUNT BP1 ◼ 

Punt BP1 : Op verzoek van de CD&V-fractie: Beslissing tot het livestreamen van digitale ocmw-

raden 

De ocmw-raad; 

Overwegende dat de ocmw-raden krachtens het Decreet op het Lokaal Bestuur en het huishoudelijk 

reglement in principe openbaar verlopen, behoudens de dossiers die in besloten zitting worden 

behandeld; 

Overwegende dat het ingevolge de coronamaatregelen sedert maart ll niet meer mogelijk is om de 

ocmw-raad fysiek te laten doorgaan, en de raden sedert april vervangen zijn door digitale ocmw-raden; 

Gelet op het feit dat het daardoor niet meer mogelijk is voor geïnteresseerde inwoners om de ocmw-

raden te volgen; 

Dat een latere vrijgave van de geluidsopname niet dezelfde mogelijkheden geeft aan de burger; 

Gelet op het belang van openbaarheid van bestuur; 

BESLUIT: 

Artikel 1: 

De ocmw-raad die doorgaat op een digitale manier zal gevolgd kunnen worden via livestreaming.  

In artikel 6.1 van het huishoudelijk reglement van de ocmw-raad wordt een alinea toegevoegd als 

volgt: ‘Wanneer een ocmw-raad omwille van noodwendigheden doorgaat op een digitale manier, kan 

die gevolgd worden via livestreaming.’ 

Artikel 2: 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.  

 


