
Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 21 januari 2020 

Notule 

Aanwezig: Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, 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 

Verontschuldigd: Sabine Lampaert: raadslid 

De zitting vangt aan om 20.50 uur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over het 
Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 
De heer Jean-Pierre Deven, voorzitter, deelt verder mee dat mevrouw Sabine Lampaert, raadslid, 
verontschuldigd is. 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 
Gelet op het zittingsverslag, een audio-opname van de zitting; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 3 – Er wordt kennis genomen van het zittingsverslag. 

2. Aanstellen van een als opvolger voorgedragen lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst na het ontslag van een lid

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op artikel 95 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst door de heer Loïc DE 

BACKERE per brief van 7 januari 2020; 
NEEMT AKTE 

Van het ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de heer Loïc DE BACKERE. 
Overwegende dat de heer Loïc DE BACKERE, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, zijn 

ontslag, schriftelijk, aan de voorzitter van de raad kenbaar heeft gemaakt; 
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Overwegende dat de raad, op heden, akte genomen heeft van dit ontslag; 
Overwegende dat aldus een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op 

te nemen; 
Overwegende dat op de installatiezitting van de raad voor maatschappelijk welzijn geen opvolger voor 

dit mandaat werd aangeduid; 
Overwegende dat middels een nieuwe akte van voordracht een opvolger moet worden aangewezen 

door de fractie aan wie het mandaat is toegewezen; 
Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-lid voor het bijzonder comité voor de sociale 

dienst van de fractie DE BRUG/NV-A/Open VLD, ingediend op 9 januari 2020; 
Gelet op de verklaring van ontvangst door de algemeen directeur op 9 januari 2020; 
Overwegende dat de voorzitter de ontvankelijkheid van deze akte vaststelt en daartoe een proces-

verbaal ondertekent; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat volgende persoon aldus verkozen worden verklaard: 

- GOEMAERE Stijn
Overwegende dat de in artikel 90, §4 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door het verkozen lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst zal worden afgelegd in handen van de heer Jean Pierre Deven, voorzitter van 
de Raad voor Maatschappelijk welzijn, bij de eerstvolgende zitting van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst in februari; 

Overwegende dat door de eedaflegging het verkozen lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst ambtsbevoegd zal worden en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte zal 
worden opgesteld; 
NEEMT KENNIS: 
Van deze verkiezing en gaat over tot de dagorde. 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 

3. Goedkeuren van het reglement houdende het toekennen van een eretitel als voorzitter van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op artikel 148 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Overwegende dat het aan de raad voor maatschappelijk welzijn toekomt om een kader te stellen voor 

de toekenning van de titel als ere-voorzitter van het OCMW; 
Overwegende dat uit erkentelijkheid voor het politiek engagement van de voorzitter en beloning voor 

een eervolle loopbaan, de titel van ere-voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
van de gemeente Ingelmunster kan bekomen worden; 

Op voorstel van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Een aftredende voorzitter die gedurende tenminste 70 maanden voor het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de gemeente Ingelmunster het mandaat heeft ingevuld, zonder dat 
deze periode aaneensluitend moet zijn en wiens gedrag onberispelijk is geweest, kan de raad 
voor maatschappelijk welkzijn vragen om de eretitel te mogen voeren van zijn of haar mandaat. 
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Artikel 2 – Voor de toepassing van artikel 1 wordt verstaan onder onberispelijk gedrag, het ontbreken van 
een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel een zware tuchtstraf of het niet bestaan van 
andere erg onterende feitelijkheden. 

Artikel 3 – De eretitel wordt verleend worden met akkoord van de aftredende voorzitter. 
Het verzoek tot verlening van de eretitel van voorzitter van het OCMW moet vergezeld zijn van 
een uittreksel uit het strafregister, dat niet mag zijn opgemaakt meer dan één maand voor de 
datum van indiening van het verzoek tot verlening van de eretitel. De aanvraag dient tevens de 
vermelding te bevatten van de periodes tijdens dewelke de aanvrager dit mandaat uitvoerde. 

Artikel 4 – Het verzoek wordt uiterlijk het volgende kwartaal na ontvangst aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Artikel 5 – Onder de vermelde voorwaarden kan aan de mandataris postuum een eretitel worden verleend. 

Het verzoek hiertoe kan door de rechtsopvolgers van de mandataris of door de raad voor 
maatschappelijk welzijn, met instemming van de rechtsopvolgers, worden ingediend. 

Artikel 6 – De eretitel van het mandaat van voorzitter van het OCMW mag niet worden gevoerd gedurende 
de periode dat het mandaat van raadslid van het OCMW wordt gevoerd of door een door de 
gemeente of OCMW bezoldigd persoon. 

Artikel 7 – Als na de toekenning van de eretitel de voorzitter een zware strafrechtelijke veroordeling dan wel 
een zware tuchtstraf oploopt of erg onterende feitelijkheden begaat, kan de raad de eretitel 
intrekken. 

Artikel 8 – Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang. 
Artikel 9 – Alle bestaande reglementen met betrekking tot het verlenen van een eretitel aan een voorzitter 

van het OCMW worden opgeheven. 

4. Verlenen van de eretitel van het ambt van OCMW-voorzitter
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN,

Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 148; 
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden, 21 januari 2020, 

houdende goedkeuren van het reglement voor het toekennen van een eretitel als voorzitter van het OCMW; 
Gelet op de voordracht van de fractie CD&V; 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat zijn akkoord hierover heeft meegedeeld; 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat voldoet aan de criteria om de titel van erevoorzitter 

toegekend te krijgen; 
Overwegende dat dit moet blijken uit zijn individueel dossier dat aan de leden van de raad werden 

voorgelegd; 
Op voorstel van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Wordt overgegaan tot geheime stemming over de voordracht van elke kandidaat; 
Voor de heer VERSTRAETE Geert, voorgedragen door de fractie CD&V; 

Aantal stemgerechtigden: 20 
Aantal geldige stemmen: 20 
Aantal onthoudingen of blanco: 0 
Aantal stemmen neen: 0 
Aantal stemmen ja: 20 

Gelet op de uitslag van de geheime stemmingen; 
BESLUIT:  
Artikel 1 – Aan de heer VERSTRAETE Geert wordt de titel van erevoorzitter toegekend vanaf heden. 

De zitting werd afgerond om 21.00 uur. 

Dominik Ronse Jean-Pierre Deven 
algemeen directeur voorzitter 
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Handtekening(en) 
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