
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 22 juni 2021. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos 

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

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

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, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte Vercruyssen, Elke Sels, 

Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock, Lander Van Steen  

algemeen directeur: Kristof Janssens  

Punt A.1:  Kennisname van het ontslag van Lander Severins als lid van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst. 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

Lander Severins wenst ontslag te nemen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hij 

diende dit op 8 juni 2021 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 raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van ontslag van Lander Severins 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 Linda Mulder als lid 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

MOTIVERING: 

Feiten en context 

Lander Severins 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 23 april 2021 

Argumentatie 

De voordrachtakte voor het bijzonder comité, op naam van Linda Mulder, werd ingediend op 10 juni 

2021 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 Linda Mulder alle noodzakelijke 

bewijsstukken bevatten.  

De voorzitter nam bijgevolg op 10 juni 2021 de eed af van Linda Mulder als lid van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst. 

BESLUIT: 

Artikel 1: 



De ocmw-raad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht waarin Linda Mulder wordt 

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

eedaflegging van 10 juni 2021. 

Artikel 2: 

De ocmw-raad keurt de geloofsbrieven goed van Linda Mulder en zij wordt verkozen verklaard als lid 

voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Punt A.3:  Vaststelling van de jaarrekening 2020 van het ocmw. 

MOTIVERING:  

Samenvatting: 

Ieder jaar moet de raad van maatschappelijk welzijn de jaarrekening van het vorige jaar vaststellen en 

kennis nemen van de bijhorende toelichting. De raad van maatschappelijk welzijn stemt over haar deel 

van de jaarrekening. 

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 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:  

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de jaarrekening vast met onderstaande 

realisatie van de kredieten: 

 Gerealiseerd  Eindkredieten  Initiële 

kredieten 

Exploitatie-uitgaven 5.475.495 5.696.137 5.563.975 

Investeringsuitgaven     703.270    726.365 89.000 

Ontvangsten uit leningen en 

leasings 

              0,00               0,00 0,00 

Uitgaven voor toegestane 

leningen en betalingsuitstel 

              0,00               0,00 0,00 

 Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de berekening van de tussenkomst van de 

gemeente in de financiële verplichtingen van het ocmw. In 2020 bedraagt deze tussenkomst 68.310,53 

euro. 

Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de toelichting bij de jaarrekening.   

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 22.52 uur. 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


