
VERSLAG VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
DD. 7 JANUARI 2019 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in zijn gewone vergaderzaal ingevolge een 
bijeenroeping van de voorzitter van 30 december 2018. 
De zitting vangt aan om 20:50 uur. 
 
Aanwezig: 
Geert De Roo, Boudewijn De Schepper, Anneke Gobeyn, Valerie Taeldeman, Annelies 
Lammertyn, Koenraad De Ceuninck, Marten De Jaeger, Wim Swyngedouw, Leandra Decuyper, 
Dino Lateste, Stefaan Standaert, Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke, Henk 
Deprest, Raf Pauwels, Christine Verplaetse, Katleen De Kesel, Danny Vannevel en Timothy De 
Groote, Raadsleden; 
Tijs Van Vynckt, Algemeen directeur. 
 
Volgende agendapunten worden behandeld: 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

1. AKTENEMING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK  
WELZIJN 

 
Juridische gronden 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68. 
• De beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en 

vaststelling van hun rangorde; 
Feiten 

• De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad 
bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld; 

 
Besluit 
 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege en geldige 
samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad bestaat. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 172.22 Installatie en eedaflegging 

 
 
 

2. AKTENEMING VAN DE AANDUIDING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 
Juridische gronden 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69. 
• De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de 

gemeenteraad. 
Feiten 

• De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, in dit geval de heer Peter T. Van Hecke; 
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Besluit 
 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege aanstelling van de heer 
Peter T. Van Hecke tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 172.22 Installatie en eedaflegging 

 
 
 

3. AKTENEMING VAN DE SAMENSTELLING EN DE VOORZITTER VAN HET VAST 
BUREAU 

 
Juridische gronden 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79; 
• Het Ministerieel besluit van 20 december 2018 houdende de benoeming van de heer Bart 

Van Hulle tot burgemeester van de gemeente Maldegem; 
• De beslissing van de gemeenteraad van heden tot verkiezing van de schepenen; 

Feiten 
• De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen 

maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit; 
• De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester 

en schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen; 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn 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. 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 172.22 Installatie en eedaflegging 

 
 
 

4. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE 
SOCIALE DIENST 

 
Juridische gronden 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90; 
Feiten 

• Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst op naam van mevrouw Marleen Van den Bussche werd overhandigd aan 
de algemeen directeur op 7 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad; 

• De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de 
eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

• 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; 

• De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst dus ontvankelijk is; 
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• De kandidaat-voorzitter mevrouw Marleen Van den Bussche is geen voorzitter of lid van 
het vast bureau; 

• De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst legt de decretaal 
voorziene eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

• Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen als vermeld 
in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur. 

• De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum 
van het mandaat, er wordt dus geen opvolger aangeduid wordt; 

 
Besluit 
 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte 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, mevrouw Marleen Van den Bussche wordt verkozen 
verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 7 januari 
2019 om 20.55 uur. 
 
Artikel 3 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte 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 7 januari 2019 om 
20.55 uur. 
 
 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 185.28 Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

 
 
 

5. VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE 
DIENST 

 
Juridische gronden 

• Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 87, 88, 92, 93, 
94 en 96. 

Feiten 
• Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet 

inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden; 
• Binnen de 60 dagen na de verkiezingen, werden geen verklaringen tot lijstverbindingen 

aan de algemeen directeur bezorgd; 
• De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de website van de gemeente 

bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de 
verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; 

• De zetelverdeling is als volgt: 
◦ Open Vld heeft 3 zetels, 
◦ N-VA heeft 1 zetel, 
◦ De Merlaan heeft 1 zetel, 
◦ CD&V heeft 2 zetels, 
◦ Groen heeft 1 zetel. 

• De volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur: 
◦ CD&V op 20 december 2018 
◦ Groen op 24 december 2018 
◦ Open Vld op 27 december 2018 
◦ N-VA op 27 december 2018 
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◦ De Merlaan op 27 december 2018 
• Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering 

bezorgd en zijn dus tijdig; 
• De akten van voordracht worden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad 

voor maatschappelijk welzijn. 
• Uit het 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; 

• Uit het 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 bevinden in een situatie van 
onverenigbaarheid;  

• De kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen de 
voorgeschreven eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 

• Voor volgende kandidaat-leden werd een einddatum opgenomen in de akte van 
voordracht: 
◦ het mandaat van mevrouw Patricia Stokx neemt een einde op 31 december 2020, 
◦ het mandaat van mevrouw Greta De Bolster neemt een einde op 7 januari 2022, 
◦ het mandaat van de heer Geert De Roo neemt een einde op 8 januari 2022, 
◦ het mandaat van de heer Kiran Van Landschoot neemt een einde op 31 december 

2024, 
◦ het mandaat van mevrouw Annuska Van Hoorebeke neemt een einde op 31 

december 2024, 
◦ het mandaat van mevrouw Eva Willems neemt een einde op 31 december 2024, 

• Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten vertegenwoordigd in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en is deze dus rechtsgeldig samengesteld; 

 
Besluit 
 
27 stemmen voor: Bart Van Hulle, Nicole Maenhout, Peter E. Van Hecke, Rudiger De Smet, 
Jason Van Landschoot, Glenn Longeville, Marleen Van den Bussche, Geert De Roo, Boudewijn 
De Schepper, Anneke Gobeyn, Valerie Taeldeman, Annelies Lammertyn, Koenraad De 
Ceuninck, Marten De Jaeger, Peter T. Van Hecke, Wim Swyngedouw, Leandra Decuyper, Dino 
Lateste, Stefaan Standaert, Kiran Van Landschoot, Annuska Van Hoorebeke, Henk Deprest, Raf 
Pauwels, Christine Verplaetse, Katleen De Kesel, Danny Vannevel en Timothy De Groote 
 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanstelling van onderstaande leden als 
lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: 

• Greta De Bolster, N-VA 
• Marten De Jaeger, CD&V 
• Petra Cauwels, CD&V 
• Patricia Stokx, Groen 
• Kiran Van Landschoot, Open Vld 
• Annuska Van Hoorebeke, Open Vld 
• Eva Willems, Open Vld 
• Geert De Roo, De Merlaan 

 

Auteur: Heidi van Deynse 
Classificatie: 185.28 Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
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De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn zal 
plaatsvinden op 30 januari 2019 om 21.00 uur. 
 
 
Hierna eindigt de zitting om 21.00 uur. 
 
 

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 
 
Algemeen directeur  
 
 
 
 
Tijs Van Vynckt  
 


