Eerste vergadering van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn Wevelgem, aansluitend op
de installatievergadering van de gemeenteraad van 2
januari 2019, 20:00
Geplande start: 2 januari 2019, 20:00
Locatie: Wevelgem, OC De Stekke.

Aanwezigen bij de zitting





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

De eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geleid door de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die als voorzitter van de
gemeenteraad werd verkozen op de installatievergadering van de
gemeenteraad en van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Open zitting
Agendapunt 1

Aanwezigen bij agendapunt





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
1

Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68.

Juridische context


De beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde.

Feitelijke context en argumentatie


De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht
en is dus rechtsgeldig samengesteld.

Beslissing
Enig artikel.
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.

Agendapunt 2

Aanwezigen bij agendapunt





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.

Juridische context


De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van
de gemeenteraad.

Feitelijke context en argumentatie
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De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval de heer Jo Libeer.

Beslissing
Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van
rechtswege aanstelling van de heer Jo Libeer tot voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn.

Agendapunt 3

Aanwezigen bij agendapunt





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau
Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79.

Juridische context



Het ministerieel besluit van 10 december 2018 houdende de benoeming
van de heer Jan Seynhaeve tot burgemeester van de gemeente
Wevelgem.
De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de schepenen.

Feitelijke context en argumentatie



De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau
en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau
uit.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college
van burgemeester en schepenen is van rechtswege de rang die de leden
in het vast bureau innemen.

Beslissing
Enig artikel.
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.
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Agendapunt 4

Aanwezigen bij agendapunt





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst
Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90.

Feitelijke context en argumentatie










Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst werd op naam van de heer Frank Acke
overhandigd aan de algemeen directeur op 18 december 2018, zijnde
uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad.
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaatvoorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting
overhandigd aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht
van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de
lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van
de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden
verkozen.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk.

o De heer Frank Acke is geen voorzitter of lid van het vast bureau.
o De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van
de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens
deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
o Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat
als schepen als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet 22
december 2017 over het lokaal bestuur.
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding
van een einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger
aangeduid.
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Beslissing
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de tijdige en
ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder
comité voor de sociale dienst.
Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Frank Acke, wordt
verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst met ingang van 2 januari 2019.
Artikel 3 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de
eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt aan het college
van burgemeester en schepenen vanaf 2 januari 2019.

Agendapunt 5

Aanwezigen bij agendapunt





Voorzitter van de zitting: Jo Libeer
Frank Acke, Charlotte Bonte, Geert Breughe, Vicky Claeys, Heidi
Craeynest, Filip Daem, Marie De Clerck, Joke De Smet, Carlo De Winter,
Kevin Defieuw, Luc Defraye, Mathieu Desmet, Bernard Galle, Inge
Goemaere, Hendrik Libeer, Chris Loosvelt, Henk Louf, Lobke Maes,
Katleen Messely, Sofie Mol, Joachim Naert, Carine Quidousse, Jan
Seynhaeve, Elyn Stragier, Jelle Stragier, Bas Surmont, Stijn Tant, Lien
Vanderjeugt, Hendrik Vanhaverbeke, Tommy Vansteenkiste
Secretaris van de zitting: Kurt Parmentier, algemeen directeur

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Bevoegdheid


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen
87, 92 en 93.

Juridische context


Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen
88, 94 en 96.

Feitelijke context en argumentatie


Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de
voorzitter niet inbegrepen, is vastgelegd op 8 leden.

o Er werden binnen de 60 dagen na de verkiezingen volgende
verklaring tot lijstenverbinding bezorgd aan de algemeen
directeur:
 lijstenverbinding tussen sp.a en CD&V.
o De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 op de
webtoepassing van de gemeente bekend hoeveel zetels in het
bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de
verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen.
o De zetelverdeling ziet er als volgt uit:
 De verbonden lijsten CD&V en sp.a hebben 5 zetels
 De lijst N-VA heeft 2 zetels
 De lijst Groen heeft 1 zetel.
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o

o

o
o
o

o

Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de
algemeen directeur:
 De verbonden lijsten CD&V en sp.a hebben op 21
december 2018 een akte van voordracht ingediend
 De lijst N-VA heeft op 19 december 2018 een akte van
voordracht ingediend
 De lijst Groen heeft op 19 december 2018 een akte van
voordracht ingediend.
Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de
installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig.
o
 De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd
aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
 Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van
voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de
verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die aan
de verkiezingen hebben deelgenomen.
Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen
aan de voorwaarden.
De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de
kandidaten kunnen dus verkozen verklaard worden.
Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder
comité voor de sociale dienst heeft schriftelijk afstand gedaan
van mandaat.
Niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor
de sociale dienst is afwezig.


o




Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren
kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een
situatie van onverenigbaarheid bevinden.
o Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale
dienst hebben de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Voor geen enkel kandidaat-lid werd een einddatum opgenomen in de
akte van voordracht.
Na de installatie van de kandidaten zijn beide geslachten
vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst en is
het bijzonder comité voor de sociale dienst dus rechtsgeldig
samengesteld.

Beslissing
Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:


Het ontbreken van afstanden van mandaat.

Artikel 2

Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging:


Chloë Modaert
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Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Opvolgers:
Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum



Eerste opvolger

Arne Deflo

Tweede opvolger

Ann Verbrugghe

Hendrik Vanhaverbeke

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.



Ilse Vandenbulcke

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.



Nico Vanwynsberghe

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.



Pieterjan Geldhof

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.
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Rita Clarissimo

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.



Veerle De Pauw

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Geen opvolgers.



Yves Goddeeris

Startdatum: 2 januari 2019
Geen einddatum.
Opvolgers:
Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum
Eerste opvolger

Vicky Claeys

Artikel 3
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis dat er geen leden van het
bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd zijn.

Sluiting van de zitting
De voorzittter van de raad sluit de zitting op 2 januari 2019, 21:00.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
Kurt Parmentier

Algemeen directeur
Jo Libeer
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
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