
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 10 november 2020. 

 

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, Karin Verbiest, Charlotte 

Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock 

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt A.1:  Intrekking van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 

2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de mandatarissen en het personeel van 

gemeente en OCMW Zoersel en goedkeuring van een deontologische code voor de leden van de 

ocmw-raad, het vast bureau en het personeel 

Schepen Cindy Van Paesschen: Ik denk dat er geen extra vragen meer zullen, tenzij dat het over 

Bijzonder Comité gaat misschien. Dus bij deze denk ik dat we kunnen overgaan tot de stemming. 

Hierop legt de voorzitter dit punt ter stemming voor. 

Na de stemming sluit de voorzitter de OCMW-raad om verder te gaan met de gemeenteraad. 

MOTIVERING: 

Juridische grond 

-  De artikelen 39 en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen dat de ocmw-

raad een deontologische code aanneemt. 

-  De artikelen 55 en 83 van het decreet bepaalt dat het vast bureau een deontologische code 

aanneemt, die minstens de deontologische code zoals aangenomen door de gemeenteraad omvat. 

- Artikel 112 van het decreet dat bepaalt dat het bijzonder comité voor de sociale dienst dezelfde 

deontologische code hanteert als bepaald voor de raad voor maatschappelijk welzijn 

-  Artikel 193 van het decreet stelt dat de ocmw-raad een deontologische code voor het ocmw - 

personeel aanneemt. 

- De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2009 tot vaststelling van een 

deontologische code voor de mandatarissen en het personeel van gemeente en ocmw Zoersel 

Argumentatie 

Vanuit een werkgroep bestaande uit de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité sociale 

dienst, de voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur en de beleidsmedewerker – jurist 

werd een ontwerp van deontologische code voorbereid. De nota is opgesteld op basis van de bestaande 

code zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 20 oktober 2009 en het 

voorbeelddocument van VVSG en aangepast op basis van vijf centrale waarden uit de huidige missie 

voor Zoersel, gemeente en OCMW. Omdat deze waarden universeel zijn en geldig voor heel de 

organisatie werd het ontwerpdocument van deontologische code opgesteld zowel voor het personeel 

als voor de lokale mandatarissen met inbegrip van het bijzonder comité voor de sociale dienst.   

Fasering en advies 

-  gemeenteraadscommissie van 31 augustus 2020 

- gunstig advies van het onderhandelings- en overlegcomité voor het personeel van gemeente en  

  OCMW  

BESLUIT met 14 stemmen voor (meerderheid), 1 stem tegen (J. van Dongen) en 11 onthoudingen 

(CD&V en h-EERLIJK Zoersel) (W. Bollansée heeft niet gestemd): 

Artikel 1:  



De deontologische code voor de mandatarissen en het personeel van gemeente en ocmw Zoersel, zoals 

die werd goedgekeurd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2009, wordt 

ingetrokken. 

Artikel 2:  

De deontologische code voor de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en 

het personeel, gehecht aan dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting om 21.32 uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


