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Eerste vergadering van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn Wortegem-
Petegem  , aansluitend op de 
installatievergadering van de gemeenteraad 
van 3 januari 2019, 19:30 

Geplande start: 3 januari 2019, 19:30 

Locatie: Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem, in de raadszaal van het gemeentehuis.

Aanwezigen bij de zitting

Voorzitter van de zitting:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle
Nachtegaele ,   Marcel Steenmans ,   Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van 
Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

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.

Agenda overzicht

Open agendapunten

Agendapunt 1 Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
Agendapunt 2 Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Agendapunt 3 Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau
Agendapunt 4 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Agendapunt 5 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Agendapunten

Open zitting
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Agendapunt 1 
Aanwezigen bij agendapunt

Voorzitter van de zitting:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle Nachtegaele ,   Marcel Steenmans , 
  Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy
Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn  

Korte openbare beschrijving:
Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn.

Bevoegdheid

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

Juridische context

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, de artikelen 203, 204 en 216;
Omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
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:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle Nachtegaele ,   Marcel Steenmans , 
  Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy
Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn  

Korte openbare beschrijving:
Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn.

Bevoegdheid

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234919
http://data.lblod.info/id/besluiten/859f3304-36d7-4663-a5d5-94b6032ec37b


3-1-2019 Gelinkt Notuleren

https://gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/editor-documents/5C2DC2E253ECF1000A0003AC/edit 3/7

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

Juridische context

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode.
De beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad ;

Feitelijke context en argumentatie

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit 
geval Desloovere Koen;

Beslissing

Enig artikel.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de van rechtswege aanstelling van Desloovere Koen tot voorzitter van de 
raad voor maatschappelijk welzijn.

Agendapunt 3 
Aanwezigen bij agendapunt

Voorzitter van de zitting:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle Nachtegaele ,   Marcel Steenmans , 
  Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy
Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau  

Korte openbare beschrijving:
Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau.

Bevoegdheid

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

Juridische context

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Het Ministerieel besluit van 11 december 2018 houdende de benoeming van Vander Meeren Luc tot burgemeester van de 
gemeente Wortegem-Petegem;
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.

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234920
http://data.lblod.info/id/besluiten/e7cd5d4b-8ab0-462b-9491-ef2f5438a400
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234935
http://data.lblod.info/id/besluiten/85476e29-de8e-4835-b394-e374c2c6f8b2
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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.

Agendapunt 4 
Aanwezigen bij agendapunt

Voorzitter van de zitting:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle Nachtegaele ,   Marcel Steenmans , 
  Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy
Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

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

Korte openbare beschrijving:
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.

Juridische context 

Feitelijke context en argumentatie

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd op naam van Fonteyne 
Kurt overhandigd aan de algemeen directeur op 11 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van 
de gemeenteraad;
De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter 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 kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd;
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is dus ontvankelijk;
Fonteyne Kurt is geen voorzitter of lid van het vast bureau;
De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft de decretaal voorziene eed "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen" afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn;
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.
Voor iedere eedaflegging wordt een afzonderlijke akte van eedaflegging opgemaakt waaruit blijkt dat de eedaflegging heeft 
plaats gehad in openbare zitting;
 De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum van het mandaat en er wordt dus 
geen opvolger aangeduid; 

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.

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234947
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Artikel 3

Artikel 2
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Fonteyne Kurt, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst met ingang van 3 januari 2019. 

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 3 
januari 2019.

Agendapunt 5 
Aanwezigen bij agendapunt

Voorzitter van de zitting:  Koen Desloovere
  Leen Baert ,   Sven De Donder ,   Nico De Wulf ,   Koen Desloovere ,   Willy Dhondt ,   Kurt Fonteyne ,   Rosette Maes ,   Veerle Nachtegaele ,   Marcel Steenmans , 
  Olivier Van Cauwenberghe ,   Isabelle Van den Dorpe ,   Nicole Van Der Straeten ,   Gert Van Driessche ,   Maarten Van Tieghem ,   Luc Vander Meeren ,   Sandy
Vermeulen ,  
Secretaris van de zitting:  An Buysschaert

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

Korte openbare beschrijving:
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

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 - Start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
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 6 leden;
Er werd op 12 december 2018, zijnde binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaring tot lijstenverbinding bezorgd 
aan de algemeen directeur:

lijstenverbinding tussen CD&V en Sp.a/Onafhankelijk; 
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;
De zetelverdeling ziet er als volgt uit:

Open VLD heeft 4 zetels;
N-VA Wortegem-Petegem heeft 1 zetel;
CD&V / Sp.a - Onafhankelijk heeft 1 zetel;

Volgende lijsten bezorgden een akte van voordracht aan de algemeen directeur:
Open VLD op  19 december 2018;
N-VA Wortegem-Petegem op 19 december 2018;
CD&V / Sp.a - Onafhankelijk op 19 december 2019;

Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en zijn dus tijdig; 
De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234943
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234948
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234949
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234944
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
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Artikel 1

Artikel 2

Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de meerderheid van de verkozenen van 
dezelfde lijst 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;  
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;
Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven eed "Ik zweer de verplichtingen 
van mijn mandaat trouw na te komen" afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Voor iedere eedaflegging wordt een afzonderlijke akte van eedaflegging opgemaakt waaruit blijkt dat de eedaflegging heeft 
plaats gehad in openbare zitting;
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

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van:

Het ontbreken van afstanden van mandaat;

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

Aaron Boonaert

 

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.

Geen opvolgers.

Johan Bert

 

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.

Geen opvolgers.

Johan Paemeleire

 

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.

Geen opvolgers.

Petra Van Butsele

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.
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Buysschaert An 

                                            

Artikel 3

 

Geen opvolgers.

Tessa Geeraert

 

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.

Geen opvolgers.

Vicky Roman

 

 

 

Startdatum: 3 januari 2019
Geen einddatum.

Geen opvolgers.

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 voorzitter van de raad sluit de zitting op 3 januari 2019, 21:30.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, 

Algemeen directeur

Desloovere Koen
Voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn


