
  

 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 03/01/2019 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
(volgens rangorde) B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, 
K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, G. Galle, D. Gilliaert, C. Niville, D. De Poortere, 
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, 
R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, De Lille Robin, raadsleden; 
 
P. Ryckewaert, algemeen directeur; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om                               uur. 

Deze toelichting werd opgemaakt op basis van de gegevens beschikbaar op 20/12/2018 – 14 uur. 

De installatievergadering vindt plaats in feestzaal de Stille Meers (OCMW), Sluisvaartstraat 19, 
8430 Middelkerke. 

Openbare vergadering 

1. Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn - aktename 

Omdat de gemeenteraad bestaat uit personen van verschillend geslacht, wordt aan de OCMW-raad 
gevraagd om 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. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn - aktename 

Aan de raad wordt gevraagd akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van de heer Tom 
Dedecker tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

3. Samenstelling en voorzitter vast bureau - aktename 

Aan de raad wordt gevraagd 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. Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) - verkiezing en 

eedaflegging 



  

 

 

Aan de raad wordt gevraagd de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst (BCSD), Dirk Gilliaert verkozen te verklaren als voorzitter van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst (BCSD). 

De verkozen verklaarde voorzitter wordt toegevoegd als schepen bij het college van burgemeester en 
schepenen. 

 

5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), onderzoek 

geloofsbrieven en eedaflegging  

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) wordt als volgt samengesteld, de voorzitter niet 
inbegrepen: 

Verkozen zijn tot effectief lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst (BCSD) 

De opvolgers van de verkozen effectieve leden  

(De verkozen kandidaat-effectieve leden worden gerangschikt per lijst (of groep van lijsten bij 
lijstenverbinding) en volgens de volgorde in de resp. akten van voordracht) 

Groen – N-VA  

1. Jean Gebbert (tem 31/12/2021) 1. Wieber Ballegeer  

LDD - CD&V  

1. Diego Demarcke - 

2. Leen Verstraete - 

3. Chris Niville - 

4. Ronny Devriendt - 

5. André Allaert - 

Open VLD  

1. Rony Reynaert (tem 31/12/2019) 1. Michel Landuyt (01/01/2020 tem 31/12/2020) 

2. Geert Galle 

2. Carine De Jonghe (tem 31/12/2019) 1. Sofie Delrue 

 

 

 
Zitting geheven om                       uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 


