
 Raad voor maatschappelijk welzijn 

Zitting van 22 januari 2019 

Uittreksel 

 

 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, 
Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Dries Couckuyt, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, 
Kurt Soenens, Evy Becquart: raadsleden; 

Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

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 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 

Gelet op artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 

Gelet op het ingaan van een nieuwe legislatuur en op de gewijzigde regelgeving in verband met het 
begrip dagelijks bestuur; 

Overwegende dat het aangewezen is om het begrip dagelijks bestuur opnieuw te definiëren en hierbij 
enkele wijzigingen door te voeren voor een vlottere en efficiëntere werking; 

Overwegende dat het de raad voor maatschappelijk welzijn toekomt om vast te stellen wat onder het 
begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan; 

Overwegende dat een definiëring en omschrijving van het begrip dagelijks bestuur op maat van de 
eigen organisatie de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 
duidelijk aflijnt; 

Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten die passen binnen het door de raad van maatschappelijk welzijn 
gedefinieerde begrip dagelijks bestuur; 

Overwegende dat het vast bureau bevoegd is voor het stellen van daden van beheer over de 
inrichtingen en eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, binnen de door de 
raad voor maatschappelijk welzijn vastgestelde algemene regels; 

Gelet op het voorstel van het vast bureau, positief geadviseerd door het managementteam; 

BESLUIT:  

Met 
3 onthoudingen (Enigo Vandendriessche, Dries Couckuyt, Kurt Soenens) 
en 
18 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, 
Jan Rosseel, Katrien Vandecasteele, Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, 
Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, 
Evy Becquart) 

Artikel 1 – Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt 
verstaan zoals eerder vastgesteld door de raad van maatschappelijk welzijn wordt opgeheven. 

Artikel 2 – Het reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt 
verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van maatschappelijk welzijn en het 
vast bureau wordt vastgesteld en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 3 – Dit besluit is van toepassing vanaf heden. 

 
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

In opdracht, 
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De algemeen directeur, De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse (get.) Jean-Pierre Deven 
 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 23 januari 2019 

 

ir. Dominik Ronse 

 


