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Verslag OCMW-raad op 15/01/2020
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, 
C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, 
H. Vanheste, R. Vangenechten, F. Spaey, J. Töpke, M. Vermote, raadsleden;

J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.;

Verontschuldigd: H. Dierendonck, schepen;

M. Van Boven, R. De Lille, raadsleden;

Pascal Van Looy, diensthoofd secretariaat, woont de volledige zitting bij als deskundige onder meer 
met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag.

De voorzitter opent de vergadering om 19:50 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Openbare vergadering

1. Verslag OCMW-raad dd. 18/12/2019 - goedkeuring

Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle raadsleden stemmen voor met 
uitzondering van M. Vermote die zich onthoudt.

Stemming: 21 stemmen voor, 1 onthouding

2. Delegatie inzake arbeidsreglement van Raad voor Maatschappelijk Welzijn naar Vast Bureau 
- goedkeuring

Raadslid F. Spaey meldt dat, naar analogie met het stemgedrag tijdens de gemeenteraadszitting van 
heden bij de behandeling van een gelijkluidend agendapunt, zijn fractie zal tegenstemmen omdat zij 
zich verzetten tegen het wegnemen van bevoegdheden van de OCMW-raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn in openbare, gewone zitting bijeen;

Gelet op artikel 78 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen en het 
wijzigen van het arbeidsreglement door de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn kan gedelegeerd 
worden aan het Vast Bureau;

Overwegende dat deze delegatie bijdraagt tot een administratieve vereenvoudiging en snelheid in de 
beslissingsprocedure;

Op voorstel van het Vast Bureau;



Gezien het resultaat van de mondelinge stemming als volgt: alle aanwezige raadsleden stemmen voor 
met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Annys, M. Declerck, F. Spaey, J. Töpke en M. Vermote 
die tegen stemmen en A. Goethaels die zich onthoudt;

Beslist: 
Artikel 1: 

Het Vast Bureau wordt bevoegd voor de vaststelling en wijziging van het arbeidsreglement.

Artikel 2: 

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van toepassing.

Stemming: 15 stemmen voor, 6 stemmen tegen, 1 onthouding

De voorzitter sluit de vergadering om 19:55 uur.

de algemeen directeur wnd.

Jurgen Vergauwe

de voorzitter

Tom Dedecker
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