BESLUIT
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 22 JANUARI 2019

Aanwezig:

Francky De Coster, voorzitter
Simon Lagrange, voorzitter van het vast bureau
Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Frederic Hesters, Olivier
Peirs, Linda Detailleur, leden van het vast bureau
Kathleen Blauwblomme, Tony Boeckaert, Sally Cosijns, Catherine De
Smet, Marc Devlieger, Natasja De Vos, Hendrik De Waele, Katrien De
Waele, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Luc Millecamps, Fauve Tack,
Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys,
Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman, leden van de raad
voor maatschappelijk welzijn
Sylvie Bohez, algemeen directeur

GOEDKEUREN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Bevoegdheid:


Artikel 38 & artikel 74 van het decreet lokaal bestuur waarin gesteld wordt dat de
raad voor maatschappelijk welzijn een huishoudelijk reglement vaststelt waarin
aanvullende bepalingen m.b.t. de werking van de raad worden opgenomen.

Feiten:


Het besluit van de raad van maatschappelijk welzijn d.d. 19 maart 2013 waarin het
huishoudelijk reglement werd vastgesteld, is verouderd en beantwoordt niet aan de
bepalingen van het decreet lokaal bestuur. Een nieuw huishoudelijk reglement dient
te worden vastgesteld.

Bespreking:






Het huishoudelijk reglement wordt besproken op de algemene raadscommissie die
plaatsvindt op donderdag 17 januari 2019.
Voorzitter Francky De Coster licht het agendapunt ter zitting toe.
Algemeen directeur Sylvie Bohez komt tussen en stelt dat 2 bijkomende bepalingen
dienen toegevoegd te worden aan het huishoudelijk reglement van de raad voor
maatschappelijk welzijn. Beide bepalingen hebben betrekking op het bijzonder
comité voor de sociale dienst nl.
o de vaststelling van het presentiegeld voor de leden van het bijzonder comité
voor de sociale dienst voor het bijwonen van de vergaderingen ervan (naar
analogie met de vergoeding van de raadsleden) (nieuw artikel 43) en
o de overeenkomstige toepassing van artikel 39 en 40 van het huishoudelijk
reglement op de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
(verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid,...)
(nieuw artikel 44).
De raad gaat akkoord met de toevoeging van beide bepalingen. De bepalingen
worden toegevoegd aan het huishoudelijk reglement.

Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Beslissing:
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het huishoudelijk reglement met
onmiddellijke ingang vast.
Het reglement wordt als bijlage bij dit besluit geviseerd en maakt integraal deel uit van het
besluit.
Artikel 2: Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 19 maart 2013
houdende vaststelling van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk
welzijn wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.
Artikel 3: Het reglement wordt op grond van artikel 279 van het decreet lokaal bestuur
ondertekend door de voorzitter van de raad en medeondertekend door de algemeen
directeur.
Artikel 4: De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente
het reglement bekend overeenkomstig artikel 286 §2 van het decreet lokaal bestuur met
vermelding van de datum waarop het is aangenomen.
Voor eensluidend uittreksel:

Sylvie Bohez
algemeen directeur

Francky De Coster
voorzitter

