
Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 22 januari 2019 

 

 

 

 

Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 januari 2019 in uitvoering van artikel 
285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 
2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 

In uitvoering van artikel 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn het 
huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de raad voor maatschappelijk 
welzijn en is gelijk aan dat van de gemeenteraad. 

3.  Goedkeuren van het reglement houdende vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 

bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk 

welzijn en het vast bureau 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de raad voor maatschappelijk welzij 
welke bevoegdheden aan het vast bureau gedelegeerd worden. 

4.  Goedkeuren van het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 219 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn 
een algemeen kader goed van het organisatiebeheersingssysteem dat verder wordt uitgebouwd onder 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De leidraad van Audit Vlaanderen wordt hierbij gevolgd. 



5.  Aanduiden van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger van het openbaar 

centrum voor maatschappelijk welzijn in de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering 

van elektriciteit, gas en water 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, schepen. 

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water duidt de raad 
voor maatschappelijk welzijn mevrouw Katrien Vandecasteele aan effectief en mevrouw Fien Debeuf als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger. Dit mandaat is niet bezoldigd. 

6.  Vaststellen van het budget voor boekjaar 2019 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn 
het budget voor 2019 vast. De toelage van de gemeente aan het OCMW bedraagt 2.800.000 euro en valt binnen 
de voorzieningen van het meerjarenplan. 

7.  Goedkeuren van de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorafgaand visum door de 

financieel directeur 

 Op voorstel van Nadine Verheye, schepen. 

In uitvoering van artikel 177 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de raad voor maatschappelijk welzijn 
welke de voorwaarden zijn waarbij de financieel directeur het voorafgaand visum moet uitoefenen. 

 

De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


