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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari 2020 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 gemeenteraad. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 
2019 goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het 
Decreet over het Lokaal bestuur. 

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

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De heer Loïc Debackere nam ontslag uit het bijzonder comité voor de sociale dienst op 7 januari 2020. Na akte te 
hebben genomen van dit ontslag, wordt de heer Stijn Goemaere, als opvolger voorgedragen door de fractie DE 
BRUG/N-VA/OpenVLD, aangesteld als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, na onderzoek van de 
geloofsbrieven.  

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

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, overeenkomstig het decreet voor lokaal bestuur, een reglement goed 
waarin de voorwaarden opgenomen zijn om de eretitel als voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn te verwerven. Dit reglement is volledig analoog als het reglement voor het toekennen van 
de eretitel als schepen. 

4.  Verlenen van de eretitel van het ambt van OCMW-voorzitter 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent, in uitvoering van het reglement voor het toekennen van een eretitel 
als OCMW-voorzitter, deze eretitel aan 1 voorzitter die werden voorgedragen door zijn fractie en die daarmee 
instemde. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


