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Voorwerp

Reglement inzake toekenning titel van erevoorzitter, ere-lid
van de raad voor maatschappelijk welzijn en ere-lid van het
bijzonder comité voor de sociale dienst - goedkeuring

In openbare vergadering
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 162 van de grondwet.
Artikel 73 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk
welzijn eretitels kan toekennen aan de leden van de raad voor maatschappelijk
welzijn onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Artikel 148 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk
welzijn eretitels van de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst kan toekennen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
Artikel 326 en volgende van het Decreet Lokaal Bestuur handelen over het bestuurlijk
toezicht.
Feiten, context en argumentatie
De gemeenteraad keurde in zitting van 21 maart 2013 een reglement goed inzake de
toekenning van de titel van ereschepen, eregemeenteraadsvoorzitter en
eregemeenteraadslid. Het is aangewezen om dezelfde voorwaarden over te nemen in een
nieuw reglement voor de toekenning van titel van erevoorzitter, ere-lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn en ere-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
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Publieke stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
§1. Aan een gewezen voorzitter van het BCSD die zijn/haar mandaat gedurende een
legislatuur of ten minste zes jaar in het OCMW van Kuurne heeft uitgeoefend kan de titel
van erevoorzitter van het BCSD worden toegekend.
§2. Aan een gewezen voorzitter van de OCMW-raad die zijn/haar mandaat gedurende
een legislatuur of ten minste zes jaar in het OCMW van Kuurne heeft uitgeoefend kan de
titel van erevoorzitter van de OCMW-raad worden toegekend.
§3. Aan een gewezen lid van het BCSD die zijn/haar mandaat gedurende twee
legislaturen of ten minste twaalf jaar in het OCMW van Kuurne heeft uitgeoefend kan de
titel van ere-lid van het BCSD worden toegekend.
§4. Aan een gewezen OCMW-raadslid die zijn/haar mandaat gedurende twee
legislaturen of ten minste twaalf jaar in het OCMW van Kuurne heeft uitgeoefend kan de
titel van ere-OCMW-raadslid worden toegekend.
Artikel 2
§1. De voorwaarden voor de toekenning van de titel van erevoorzitter van het BCSD
zijn:
minstens zes jaar het mandaat van voorzitter van het BCSD in het OCMW van
Kuurne hebben uitgeoefend;
van onberispelijk gedrag zijn;
de aanvraag gebeurt met instemming van betrokkene;
indien betrokkene overleden is kan de aanvraag postuum gebeuren.
§2. De voorwaarden voor de toekenning van de titel van erevoorzitter van de OCMWraad zijn:
minstens zes jaar het mandaat van voorzitter van de OCMW-raad in het OCMW van
Kuurne hebben uitgeoefend;
van onberispelijk gedrag zijn;
de aanvraag gebeurt met instemming van betrokkene;
indien betrokkene overleden is kan de aanvraag postuum gebeuren.
§3. De voorwaarden voor de toekenning van de titel van erelid van het BCSD zijn :
minstens twaalf jaar het mandaat van lid van het BCSD in het OCMW van Kuurne
hebben uitgeoefend;
van onberispelijk gedrag zijn;
de aanvraag gebeurt met instemming van betrokkene;
indien betrokkene overleden is kan de aanvraag postuum gebeuren.
§4. De voorwaarden voor de toekenning van de titel van ere-OCMW-raadslid zijn :
minstens twaalf jaar het mandaat van OCMW-raadslid in het OCMW van Kuurne
hebben uitgeoefend;
van onberispelijk gedrag zijn;
de aanvraag gebeurt met instemming van betrokkene;
indien betrokkene overleden is kan de aanvraag postuum gebeuren.
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§5. Onder onberispelijk gedrag wordt verstaan: het ontbreken van een zware
strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van andere
erg onterende feitelijkheden.
Artikel 3
De gewezen mandatarissen aan wie reeds de hogere titel werd verleend, kunnen op basis
van de in artikel 1 en 2 vermelde voorwaarden eveneens de titel van erelid van het BCSD
en/of ere-OCMW-raadslid bekomen.
Artikel 4
§1. De titel van erevoorzitter van het BCSD, erevoorzitter van de OCMW-raad, erelid van
het BCSD en ere-OCMW-raadslid kan bij de OCMW-raad worden aangevraagd door:
de betrokken gewezen voorzitter van het BCSD, de betrokken gewezen voorzitter
van de OCMW-raad, het betrokken gewezen lid van het BCSD of het gewezen OCMWraadslid
de rechtsopvolgers van de gewezen voorzitter van het BCSD, de gewezen voorzitter
van de OCMW-raad, het gewezen lid van het BCSD of het gewezen OCMW-raadslid in het
geval betrokkene overleden is.
§2. De gewezen voorzitter van BCSD of OCMW-raad, het gewezen lid van het BCSD of
het gewezen OCMW-raadslid die zelf geen aanvraag heeft ingediend en toch in
aanmerking komt voor de toekenning van de titel van erevoorzitter BCSD, erevoorzitter
van de OCMW-raad, erelid van het BCSD of ere-OCMW-raadslid zal hiervan schriftelijk op
de hoogte worden gebracht.
Artikel 5
Het bestuur zorgt voor volgende documenten:
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dat niet mag zijn opgemaakt meer dan
één maand voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van de eretitel;
de bewijzen van eedaflegging als voorzitter van het BCSD;
de bewijzen van eedaflegging als voorzitter van de OCMW-raad;
de bewijzen van eedaflegging als lid van het BCSD;
de bewijzen van eedaflegging als OCMW-raadslid.
Artikel 6
De titel van erevoorzitter van het BCSD, erevoorzitter van de OCMW-raad, erelid van het
BCSD of ere-OCMW-raadslid mag niet worden gevoerd:
gedurende de periode dat een uitvoerend mandaat wordt uitgeoefend waarvoor men
een eretitel kan verwerven ;
wanneer en zolang men door een provincie, gemeente of een openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn wordt bezoldigd.
Artikel 7
De OCMW-raad kan de eretitel intrekken. Dit zal alleszins gebeuren als na de toekenning
van de eretitel de betrokkene niet blijkt te voldoen aan de toekenningsvoorwaarden
vermeld in artikel 2.
Artikel 8
De titel van erevoorzitter van het BCSD, erevoorzitter van de OCMW-raad, erelid van het
BCSD of ere-OCMW-raadslid wordt toegekend door de OCMW-raad in besloten zitting en
met geheime stemming.
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Artikel 9
Dit besluit treedt in werking op 26 april 2019.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting.
De Algemeen Directeur,
(get.) Els Persyn

De Voorzitter van de Raad,
(get.) Chris Delneste
Voor eensluidend afschrift

De Algemeen Directeur

Els Persyn

De Voorzitter van de Raad

Chris Delneste
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