
Verslag 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 voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

De raad bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
P. Van Looy, sectorfunctionaris administratie, woont de volledige zitting bij als deskundige, onder 
meer met het oog op het opmaken van het ontwerpverslag. 

Deze vergadering van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op de installatievergadering van de 
gemeenteraad in feestzaal “De Stille Meers” (OCMW), Sluisvaartstraat 19 te 8430 Middelkerke.

De voorzitter, de heer Tom Dedecker, opent de vergadering om 19u30.

Openbare vergadering

1. Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn, in vergadering bijeen aansluitend op de installatievergadering 
van de gemeenteraad;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68;

Gelet op de beslissingen 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;

Bijgevolg;

Neemt akte:
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

De raad voor maatschappelijk welzijn, in vergadering bijeen aansluitend op de installatievergadering 
van de gemeenteraad;



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 de heer Tom Dedecker;

Bijgevolg;

Neemt akte:
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

De raad voor maatschappelijk welzijn, in vergadering bijeen aansluitend op de installatievergadering 
van de gemeenteraad;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79;

Gelet op het Ministerieel besluit van xx/12/2018 houdende de benoeming van de heer Jean-Marie 
Dedecker tot burgemeester van de gemeente Middelkerke;

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;

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;

Bijgevolg;

Neemt akte:
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

De raad voor maatschappelijk welzijn, in vergadering bijeen aansluitend op de installatievergadering 
van de gemeenteraad;

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 Dirk Gilliaert werd overhandigd aan de algemeen directeur op 05/12/2018, 
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 Dirk Gilliaert 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;

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 einddatum van het mandaat, 
maar wel een opvolger vermeldt;

Overwegende dat het aanduiden van een opvolger zonder het vermelden van een einddatum niet 
geldig is en er dus geen opvolger aangeduid wordt;

Bijgevolg;

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, Dirk Gilliaert, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

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. 

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

De raad voor maatschappelijk welzijn, in vergadering bijeen aansluitend op de installatievergadering 
van de gemeenteraad;

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 8 leden; 

Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot 
lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur:

- lijstenverbinding tussen Groen en N-VA (ingediend op 28/11/2018) en tussen CD&V en LDD 
(Lijst Dedecker) (ingediend op 05/12/2018);

Overwegende dat de algemeen directeur op 14/12/2018 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;

Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet:

- Groen – N-VA hebben 1 zetel;



- LDD – CD&V hebben 5 zetels;

- Open VLD heeft 2 zetels;

Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen directeur: 

- LDD – CD&V op 14/12/2018;

- Groen – N-VA op 19/12/2018;

- Open VLD op 20/12/2018

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 niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
afwezig is;

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 (effectieve) 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;

Overwegende dat voor volgende kandidaat-leden een einddatum werd opgenomen in de akte van 
voordracht: 

- Het mandaat van Jean Gebbert neemt een einde op 31/12/2021;

- Het mandaat van Rony Reynaert neemt een einde op 31/12/2019;

- Het mandaat van Michel Landuyt (opvolger van Rony Reynaert) wordt voorzien aan te vangen 
op 01/01/2020 en neemt een einde op 31/12/2020;

- Het mandaat van Carine De Jonghe neemt een einde op 31/12/2019;

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:
Enig artikel
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

De voorzitter sluit de vergadering om 19u40.

De burgemeester wenst iedereen een gelukkig en gezond 2019, meldt de nieuwjaarsreceptie voor de 
inwoners op 06/01/2019, bedankt iedereen voor de talrijke aanwezigheid tijdens deze 
installatievergaderingen en nodigt alle aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.

de algemeen directeur

Pierre Ryckewaert

de voorzitter

Tom Dedecker


