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Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en eedaflegging

Feiten en context
De raad van maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht.
Een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité van
de sociale dienst op naam van Lieve Van Lancker werd overhandigd aan de algemeen
directeur op 30 oktober 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de
gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
van het bijzonder comité van de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van
de OCMW-raad.
De gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité van
de sociale dienst voldoet aan de decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten.
De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de
einddatum van het mandaat en maakt geen melding van diegene die haar zal opvolgen voor
de resterende duurtijd van het mandaat.
De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd.
De verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de
decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de voorzitter van de OCMW-raad.
Aangezien de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité geen lid is van het
college van burgemeester en schepenen wordt zij, in uitvoering van artikel 42 § 1 laatste lid
van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, van rechtswege vanaf haar
eedaflegging toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Hogere regelgeving




Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018
OCMW De Pinte

1/4

Besluit
Artikel 1.
De OCMW-raad is geldig samengesteld.
Artikel 2.
De OCMW-raad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.
Artikel 3.
De voorgedragen kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst,
mevrouw Lieve Van Lancker, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité
van de sociale dienst met ingang van heden 02 januari 2019.
Artikel 4.
De OCMW-raad neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter van de OCMWraad, waarvan proces verbaal.
Artikel 5.
De OCMW-raad neemt akte van de toevoeging als schepen van mevrouw Lieve Van Lancker
aan het college van burgemeester en schepenen.
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Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en eedaflegging

Feiten en context
Conform artikel 79 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester van rechtswege de
voorzitter van het vast bureau en zijn de schepenen van rechtswege de leden van het vast
bureau.
De eerder gedane eedaflegging geldt ook als de eedaflegging als voorzitter en als lid van het
vast bureau.
De rang die de schepenen innemen overeenkomstig artikel 43, § 4, van het Decreet Lokaal
Bestuur is van rechtswege de rang die ze innemen als lid van het vast bureau, waarbij de
voorzitter van het vast bureau wordt geacht een hogere rang in te nemen dan een lid van het
vast bureau.
Aangezien de raad voor maatschappelijk welzijn uit 21 leden bestaat, telt het bijzonder
comité bijgevolg conform artikel 87 § 1 Decreet Lokaal Bestuur zes leden (voorzitter niet
inbegrepen).
Op datum van 12 december 2018 werd er een verklaring van lijstverbinding ingediend waarbij
de lijsten nr. 2 (N-VA) en nr. 3 (CD&V) zich onderling verbinden om gezamenlijk kandidaatleden voor het bijzonder comité van de sociale dienst in te dienen. Deze verklaringen voldoen
aan de decretale bepalingen.
De algemeen directeur heeft binnen de éénenzestig dagen na de verkiezingen, zijnde op 7
december 2018 en na kennisname van de lijstverbinding een aanpassing op 13 december
2018, via de gemeentelijke website de zetelverdeling bekend gemaakt.
Deze zetelverdeling geeft volgend resultaat:
Lijstverbinding tussen lijst 2 (N-VA) en lijst 3 (CD&V) : 4 zetels
Lijst 6 (Open VLD) : geen zetels
Lijst 7 (Ruimte) : 2 zetels
Volgende ontvankelijke voordrachtaktes werden ingediend:
Voor lijstverbinding tussen lijst 2 (N-VA) en lijst 3 (CD&V)
Kandidaat effectief lid
Eerste opvolger
Tweede opvolger
Blomme Guy
/
/
° 26/09/1949
Gepensioneerde
49.09.26-331.78
Heirweg 39 te De Pinte
Lekens Lieven
/
/
° 03/04/1977
Zaakvoerder
77.04.03-019.81
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Koning Albertlaan 15 te De
Pinte
VanDen Berghe Greet
/
° 02/09/1966
Verpleegkundige
66.09.02-312.10
Moerkensheide 53 te De Pinte
Temmerman Inge
/
° 10/07/1971
Bediende
71.07.10-008.68
Oude Gentweg 40 te De Pinte

/

/

Er wordt vastgesteld dat deze voorgedragen kandidaat-leden van verschillend geslacht zijn.
Voor lijst 7 (Ruimte)
Kandidaat effectief lid
Eerste opvolger
Tweede opvolger
Turf Jan
De Vrieze Kenny
Pieters Rudy
° 19/06/1955
° 20/02/82
° 21/03/1957
Gepensioneerd
Ambtenaar
Gepensioneerd
55.06.19-235.04
82.02.20-319.41
57.03.21-387.07
Borluutlaan 4 te De Pinte
Langevelddreef 45 te de Pinte Reevijver 36 te De Pinte
Stroobandt An
/
/
° 07/07/1982
Bediende
82.07.07-276.24
Cyriel Buysselaan 42 te De
Pinte
Er wordt vastgesteld dat deze voorgedragen kandidaat-leden van verschillend geslacht zijn.
Elke lijst en lijstverbinding heeft ontvankelijke voordrachtakten ingediend en alle te begeven
plaatsen in het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn bijgevolg ingevuld.
Alle geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend en ter inzage gelegd met respect
voor de decretale bepalingen ter zake.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen verklaarde leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst door de OCMW-raad, zoals voorgeschreven in artikel 96 §1 van
het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, blijkt dat alle verkozenen die worden
uitgenodigd heden de eed af te leggen en hun respectieve opvolgers, voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden.
Niemand heeft verklaard zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden.
De kandidaat-leden hebben de voorgeschreven eed als lid van het bijzonder comité voor de
sociale dienst in handen van de OCMW-raadsvoorzitter afgelegd.
De verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zijn van verschillend
geslacht.
Hogere regelgeving



Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 betreffende “De start van de lokale en provinciale
bestuursperiode” van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 26 oktober 2018

Besluit
Artikel 1.
De OCMW-raad neemt kennis van de van rechtswege samenstelling van het vast bureau.
Artikel 2.
De OCMW-raad neemt kennis van de ontvankelijke akte van voordrachten van de kandidaatleden van het bijzonder comité van de sociale dienst.
Artikel 3.
De geloofsbrieven worden goedgekeurd van:
 Voor lijstverbinding van nr. 2 (N-VA) en nr. 3 (CD&V): Guy Blomme, Lieven Lekens,
Greet VanDen Berghe en Inge Temmerman
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Voor lijst nr. 7 (Ruimte): Jan Turf, Kenny De Vrieze, Rudy Pieters en An Stroobandt

Artikel 4.
De OCMW-raad neemt akte van de eedaflegging als lid van het bijzonder comité voor de
sociale dienst, en dit in handen van de voorzitter van de OCMW-raad van Guy Blomme, Lieven
Lekens, Greet VanDen Berghe, Inge Temmerman, Jan Turf en An Stroobandt, waarvan
proces-verbaal.
Artikel 5.
De OCMW-raad stelt vast dat het bijzonder comité van de sociale dienst bestaat uit leden van
verschillend geslacht.
Artikel 6.
Voor de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, worden volgende opvolgers
vastgesteld:
Voor:
1ste opvolger
2de opvolger
Jan Turf
Kenny De Vrieze
Rudy Pieters

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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