BESLUITEN VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN GENOMEN IN
ZITTING VAN 2 JANUARI 2019.

Ingevolge het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid de artikelen 285 en volgende en
de omzendbrief KB/ABB 2018/4 – van de Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en armoedebestrijding, brengt de voorzitter van het
vast bureau de hiernavermelde besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2
januari aan de inwoners ter kennis:
Openbaar
1.

KENNISNEMING SAMENSTELLING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege en
rechtsgeldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit
dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat.
De rangorde die de leden voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de
rangorde die ze als gemeenteraadslid innemen.

2.

KENNISNEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege
aanstelling van de heer Francky De Coster tot voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

3.

KENNISNEMING SAMENSTELLING EN VOORZITTER VAST BUREAU
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de samenstelling van het
vast bureau met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de
schepenen als leden van het vast bureau, met overeenkomstige rangorde.

4.

VERKIEZING VAN DE VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITE VOOR DE
SOCIALE DIENST
De voorgedragen kandidaat-voorzitter Linda Detailleur wordt verkozen verklaard als
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 2 januari
2019 tot en met 31 december 2021. De raad neemt kennis van de eedaflegging.
Vanaf 1 januari 2022 zal de heer Francky De Coster van rechtswege het mandaat
van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst opnemen.

5.

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE
DIENST
De voorgedragen kandidaat-leden worden verkozen verklaard als lid van het
bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 2 januari 2019 met name:
Lossy Talitha, Ezzine Sofia, Colpaert Marc, Dewitte Kathy, Vandenbroecke Etelle en
Beulque Rudy, voorgedragen door Open Zulte
De Bel Tony en Goeminne Rita (met als opvolger Luc Millecamps), voorgedragen
door CD&V.

Inzage
De voormelde beslissingen liggen gedurende 20 dagen ter inzage van het publiek, in het
secretariaat (1ste verdieping), iedere voormiddag (van maandag t.e.m. vrijdag) vanaf
8.30 uur.

Klacht
Burgers die een klacht willen indienen tegen één van de voormelde besluiten dienen dit
te doen binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op
de gemeentelijke website.
Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier of via
aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.
Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen
ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel.
Zulte, 8 januari 2019

Simon Lagrange
Voorzitter van het vast bureau

