
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 21 september 2021 

Notule 
 

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

De zitting vangt aan om 22.17 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, 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. 

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; 

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. 

Beslissingen 

ALGEMEEN BESTUUR 

2.  Goedkeuren van het informatieveiligheidsplan 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet); 
Gelet op het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 

Overwegende dat het eerste informatieveiligheidsplan, na verlopen van de termijn, vervangen moet 
worden door een nieuw plan; 
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Gelet op de verwezenlijkingen van het eerste informatieveiligheidsplan waarmee gemeente en OCMW 
zich konden conformeren aan de verplichtingen inzake informatieveiligheid; 

Overwegende dat de gemeente en het OCMW een gezamenlijk traject hebben doorlopen voor het 
opstellen van het tweede informatieveiligheidsplan op basis van de aangepaste regelgeving en de resterende 
knelpunten; 

Overwegende dat het informatieveiligheidsplan een actieplan is dat op basis van een organisatiebrede 
risico-analyse de nodige te nemen maatregelen beschrijft met de daaraan gekoppelde timing; 

Gelet op het ontwerp van informatieveiligheidsplan opgesteld door de functionaris voor 
gegevensbescherming en na unaniem advies van de informatieveiligheidscel; 

Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 –  Het informatieveiligheidsplan wordt goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

 
De zitting werd afgerond om 22.20 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 

Vervolg zitting van 21 september 2021
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