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Notulen OCMW-raad  
7 januari 2019 

 

Aanwezig: Paula Henderickx, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans Soetemans, Rudy Willems, 
Mieke Maes, schepenen 

 Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Pieter Helsen, 
Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, 
Tom Van Bergen, Monique Suls en Emily Sterkmans, leden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: - 
 

Proces-verbaal van de installatie van de raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Heden, zeven januari tweeduizend en negentien te twintig uur, is de raad voor 
maatschappelijk welzijn samengekomen onder het voorzitterschap van mevrouw 
Henderickx P., voorzitter. 

Openbaar 

1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op artikel 68 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 m.b.t. de 
samenstelling en de vaststelling van rangorde van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden 
en vaststelling van hun rangorde van heden. 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is 
samengesteld. 

BESLUIT: 

Artikel1. 
Akte te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat. 

2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op artikel 69 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de 
van rechtswege aanstelling van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad van heden. 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval mevrouw Henderickx Paula. 
BESLUIT: 
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Artikel 1. 
Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van mevrouw Henderickx Paula tot 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op artikel 79 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de 
van rechtswege aanstelling van de voorzitter en schepenen van de leden van het vast 
bureau en vaststelling van de rangorde. 

Gelet op het Ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende de benoeming van de 
heer Van Hove Lucas tot burgemeester van de gemeente Zandhoven. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden tot verkiezing van de schepenen. 

Overwegende dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau 
en de schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau uitmaken. 

Overwegende dat de rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college 
van burgemeester en schepenen van rechtswege de rang is die de leden in het vast 
bureau innemen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Akte te nemen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige rangorde 
met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van 
het vast bureau. 

4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op artikel 90 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 m.b.t. de 
indiening van een akte van voordracht met het oog op de verkiezing van een voorzitter 
van het bijzonder comité. 

Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst op naam van mevr. Maes Mieke werd overhandigd aan de 
algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad. 

Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de 
voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer 
dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door 
een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat 
werden verkozen. 

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst dus ontvankelijk is. 

Overwegende dat mevrouw Maes Mieke geen voorzitter of lid van het vast bureau is. 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
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maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als 
schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur. 
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt 
van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2. 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Maes Mieke, wordt verkozen verklaard 
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van heden. 

Artikel 3. 
Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het 
college van burgemeester en schepenen vanaf heden. 

4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op artikel 90 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 m.b.t. de 
indiening van een akte van voordracht met het oog op de verkiezing van een voorzitter 
van het bijzonder comité. 

Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst op naam van mevr. Maes Mieke werd overhandigd aan de 
algemeen directeur op 28 november 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad. 

Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de 
voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer 
dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door 
een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat 
werden verkozen. 

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst dus ontvankelijk is. 

Overwegende dat mevrouw Maes Mieke geen voorzitter of lid van het vast bureau is. 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als 
schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur. 

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt 
van de einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2. 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Maes Mieke, wordt verkozen verklaard 
als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van heden. 

Artikel 3. 
Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het 
college van burgemeester en schepenen vanaf heden. 

5 verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 
december 2017. 

Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de 
voorzitter niet inbegrepen, vastgelegd is op 6 leden. 

Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, geen verklaringen tot 
lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur. 

Overwegende dat de algemeen directeur op 4 december op de webtoepassing van de 
gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst 
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen. 

Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet: 
- N-VA: twee zetels 
- CD&V: vier zetels 

Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen 
directeur: 
- N-VA op 20 december 2018; 
- CD&V op 19 december 2018. 

Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de 
installatievergadering werden bezorgd en dus tijdig zijn. 

Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht 
ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de 
verkiezingen hebben deelgenomen. 

Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan 
de voorwaarden. 

Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten 
en kandidaat-opvolger dus verkozen kunnen verklaard worden. 

Overwegende dat volgende voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité de 
volgende personen zijn: 
- De heer Joris Peeraer voor N-VA; 
- Mevrouw Emily Sterkmans voor N-VA; 
- Mevrouw Karen Janssens voor CD&V; 
- Mevrouw Els Schellekens voor CD&V; 
- Mevrouw Viki Veris voor CD&V; 
- De heer Bart Helin voor CD&V. 
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Overwegende dat de heer Pieter Helsen kandidaat-opvolger is voor zowel de heer Peeraer 
als mevrouw Sterkmans. 

Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst schriftelijk afstand hebben gedaan van mandaat. 

Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst afwezig is. 

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren 
kandidaat-leden en kandidaat-opvolger van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van 
onverenigbaarheid bevinden. 

Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
de voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de 
akte van voordracht. 

Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd 
zijn in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld 
is. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akten van voordracht van kandidaat-leden 
en kandidaat-opvolger van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 2. 
De voorgedragen kandidaat-leden, zijnde 
- de heer Joris Peeraer 
- mevrouw Emily Sterkmans 
- mevrouw Karen Janssens 
- mevrouw Els Schellekens 
- mevrouw Viki Veris 
- de heer Bart Helin 
worden verkozen verklaard als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst met 
ingang van heden. 

Artikel 3. 
De heer Helsen Pieter als opvolger voor de heer Peeraer Joris en mevrouw Sterkmans 
Emily verkozen verklaard wordt. 

Artikel 4. 
Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

Voor eensluitend uittreksel, 

Zandhoven, 21 januari 2019 

in opdracht 

   
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur Voorzitter 

 


