22-1-2019

Gelinkt Notuleren

Eerste vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn Gingelom,
aansluitend op de
installatievergadering van de
gemeenteraad van 2 januari 2019,
20:30
Geplande start: 2 januari 2019, 20:30
Locatie: Gingelom, Cultuurhuis Den Dries

Aanwezigen bij de zitting
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter,
Danny Goyens, Gert Houbey, Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen
Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie, Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
Secretaris van de zitting: Marcel Houbey

De eerste zitting van de raad van maatschappelijk welzijn wordt geleid door de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn, die als voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen op de installatievergadering van
de gemeenteraad en van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Agenda overzicht
Open agendapunten
Agendapunt 1 Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
Agendapunt 2 Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Agendapunt 3 Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
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Agendapunt 4 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Agendapunt 5 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Agendapunten
Open zitting
Agendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter, Danny Goyens, Gert Houbey,
Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie,
Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
Secretaris van de zitting: Marcel Houbey

Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
Korte openbare beschrijving:
Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van
hun rangorde;
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;
Beslist,
Enig artikel.
Akte te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die
uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.

Agendapunt 2

Aanwezigen bij agendapunt
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter, Danny Goyens, Gert Houbey,
Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie,
Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
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Secretaris van de zittin: Marcel Houbey

Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Korte openbare beschrijving:
Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn.
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is van de raad voor
maatschappelijk welzijn, in dit geval Patrick Lismont;
Beslist,
Enig artikel.
Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van Patrick Lismont tot voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Agendapunt 3

Aanwezigen bij agendapunt
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter, Danny Goyens, Gert Houbey,
Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie,
Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
Secretaris van de zittinSsg: Marcel Houbey

Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
Korte openbare beschrijving:
Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau.
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79.
Gelet op het Ministerieel besluit van 10 december 2018 houdende de benoeming van Patrick Lismont tot
burgemeester van de gemeente Gingelom;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 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;
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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;
Beslist,
Enig artikel.
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.

Agendapunt 4

Aanwezigen bij agendapunt
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter, Danny Goyens, Gert Houbey,
Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie,
Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
Secretaris van de zitting: Marcel Houbey

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst
Korte openbare beschrijving:
Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90.
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst op naam van Annick Princen werd overhandigd aan de algemeen directeur op 13 december 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 Annick Princen 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;
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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;
Beslist,
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, Annick Princen, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst met ingang van 2 januari 2019.
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 2
januari 2019.

Agendapunt 5

Aanwezigen bij agendapunt
Voorzitter van de zitting: Patrick Lismont
Winand Abrahams, Linda Bex, Maria Boonen, Manu Bronckart, Rohnny Dams, Filip De Geyter, Danny Goyens, Gert Houbey,
Rudi Koninckx, Evy Lesuisse, Geert Moyaers, Annick Princen, Koen Putzeys, Ingrid Scheepers, Kristof Schiepers, Rita Thierie,
Pascal Vanmolle, Jan Wicheler
Secretaris van de zitting: Marcel Houbey

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst
Korte openbare beschrijving:
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96.
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, volgende verklaringen tot lijstenverbindingen
werden bezorgd aan de algemeen directeur:
lijstenverbinding tussen LEEF en CD&V;
Overwegende dat de algemeen directeur op 3 december 2018 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;
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Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:
Sp.a Goesting heeft drie zetels;
Lijstverbinding LEEF en CD&V heeft drie zetels;
Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur:
Sp.a Goesting op 20 december 2018;
LEEF en CD&V op 14 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 dus verkozen
kunnen verklaard worden;
Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat;
Overwegende dat kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst Godelieve Soers afwezig is en
dus pas op een volgende zitting kan geïnstalleerd worden;
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden 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; dit met
uitzondering van Godelieve Soers, afwezig op de zitting;
Overwegende dat voor volgende kandidaat-leden een einddatum werd opgenomen in de akte van voordracht:
het mandaat van Benny Ingelbosch neemt een einde op 31 december 2021;
het mandaat van Godelieve Soers neemt een einde op 31 december 2021;
het mandaat van Joseph Aerts neemt een einde op 31 december 2022;
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;
Beslist,
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontbreken van afstanden van mandaat.
Artikel 2
Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en akte te nemen van hun eedaﬂegging. Omwille van afwezigheid op de zitting legde Godelieve Soers de
eed nog niet af.
Benny Ingelbosch
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: 31 december 2021
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Opvolgers:
Plaats opvolging

O ciële naam

Begindatum

Eerste opvolger

Rohnny Bex

1 januari 2022

Einddatum

Elke Moors
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: /
Geen opvolgers.
Gisèle Bals
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: /
Opvolgers:
Plaats opvolging

O ciële naam

Eerste opvolger

Marie-Line Lindekens

Tweede opvolger

Francine Van Hecke

Begindatum

Einddatum

Godelieve Soers
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: 31 december 2021
Opvolgers:
Plaats opvolging

O ciële naam

Begindatum

Eerste opvolger

Nancy Mievis

1 januari 2022

Tweede opvolger

Tanee Langenaekens

Einddatum

Jos Aerts
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: 31 december 2022
Opvolgers:
Plaats opvolging

O ciële naam

Begindatum

Eerste opvolger

Gunther Craninx

1 januari 2023
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Plaats opvolging

O ciële naam

Tweede opvolger

Ivo Cox

Begindatum

Einddatum

Ruth Willems
Startdatum: 2 januari 2019
Einddatum: /
Geen opvolgers.

Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst verhinderd zijn.

Sluiting van de zitting
De voorzittter van de raad sluit de zitting op 2 januari 2019, 20:54.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Marcel Houbey
Algemeen directeur

Patrick Lismont
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
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