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 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 23 december 2015 

Notule 

 

Aanwezig: Katrien Vandecasteele: voorzitter; 

Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, 

Fien Debeuf, Kurt Decloedt, Peter Landuyt: raadsleden; 
Kurt Windels: burgemeester; 

Joost Vandeweghe: secretaris 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 

De zitting vangt aan om 20.00u. 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN BESTUUR 

1.  Eedaflegging als OCMW-secretaris 

De RAAD, 

Gelet op artikel 76 van het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2015 waarbij de 

heer Stefaan De Clercq werd aangesteld als OCMW-secretaris, met ingang van 1 januari 2016; 

Overwegende dat de heer Stefaan De Clercq door de voorzitter van het OCMW werd uitgenodigd 
om de eed te komen afleggen in openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden, 23 

december 2015; 

Gelet op de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen” die de heer 

Stefaan De Clercq in handen van de voorzitter van het OCMW heeft afgelegd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eedaflegging van de heer Stefaan De Clercq, geboren te Izegem op 15 februari 1976, als 

OCMW-secretaris in handen van de voorzitter van het OCMW in openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

2.  Eedaflegging als financieel beheerder van het OCMW 

De RAAD, 

Gelet op artikel 76 van het OCMW-decreet; 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2015 waarbij de 
heer Jurgen Vanoverberghe werd aangesteld als financieel beheerder van het OCMW, met ingang van 1 

maart 2016; 

Overwegende dat de heer Jurgen Vanoverberghe door de voorzitter van het OCMW werd 

uitgenodigd om de eed te komen afleggen in openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

heden, 23 december 2015; 

Gelet op de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen” die de heer Jurgen 

Vanoverberghe in handen van de voorzitter van het OCMW heeft afgelegd; 

NEEMT KENNIS: 

Art. 1. Van de eedaflegging van de heer Jurgen Vanoverberghe, geboren te Kortrijk op 29 april 1981, als 
financieel beheerder van het OCMW in handen van de voorzitter van het OCMW in openbare zitting 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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De zitting werd afgerond om 20.30u. 

 

 

 

 

 

Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 

secretaris voorzitter 


