Notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 22 oktober 2020
Aanwezig:

Chris Delneste, Voorzitter van de Raad
Francis Benoit, Voorzitter van het Vast Bureau
Ann Messelier, Johan Bossuyt, Francis Watteeuw, Jan Deprez, Leden
Vast Bureau
Bram Deloof, Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst
Annelies Vandenbussche, Geert Veldeman, Jean-Paul Algoet, Hilde
Vanhauwaert, Bert Deroo, Ann Dendauw Van Ooteghem, Jeroen
Dujardin, Marc Plets, Willem Vanwynsberghe, Robbe Bleuzé, Carla
Meyhui, Isabelle Vereecke, Els Verhagen, Bernard Marchau,
raadsleden
Els Persyn, Algemeen Directeur

Verontschuldigd:

Rik Bouckaert, Fanny Decock, raadsleden

De vergadering begint om 21:42 uur

GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1.

Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 24 september 2020
worden goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER KENNISNAME
2. Akteneming nieuwe samenstelling vast bureau
Bevoegdheid en juridische grond
Artikel 79 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
De beslissing van de gemeenteraad van heden tot verkiezing van schepen Annelies
Vandenbussche met ingang van 1 november 2020.
Feiten, context en argumentatie
De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de
schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.
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De eedaflegging geldt ook als de eedaflegging als lid van het vast bureau. De
vervanging van een schepen betekent meteen ook de vervanging als lid van het
vast bureau.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van
burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast
bureau innemen.
Besluit
Enig artikel
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de nieuwe samenstelling van
het vast bureau met ingang van 1 november 2020 met de burgemeester als
voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau, met
overeenkomstige rangorde.

De zitting wordt beëindigd om 21:45 uur.
De algemeen directeur,

Els Persyn

De voorzitter van de raad,

Chris Delneste
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