
 

 

 

ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

OPENBARE ZITTING VAN 29 APRIL 2019 

 
AANWEZIG: Bram Wouters, algemeen directeur 

Steven Coppens, voorzitter 
Tim Vandenput, burgemeester 
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Wim Laureys, Roby Guns, Luc 
Meganck, Julie Vanstallen, Jo Portois, Joy Sergeys, Julie Delwick, Caroline 
Lagrange, Véronique Desmet en Timothy Rowies, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Julie Bollue, raadslid 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Notulen en zittingsverslag openbare zitting 25 maart 2019. Goedkeuring. 

 

 

* * * 

 

O.P.2 Secretariaat. Huishoudelijk reglement. Goedkeuring. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe:"De raad voor maatschappelijk welzijn stelt bij de 

aanvang van de legislatuur een huishoudelijk reglement vast.  

 

Dit reglement wijkt inhoudelijk af van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op 

volgende punten: 

• artikel 37 betreffende het presentiegeld: 

raadsleden ontvangen enkel presentiegeld voor de vergaderingen die niet aansluiten 

op de vergadering van de gemeenteraad of indien ze geen lid zijn van de 

gemeenteraad. 

• artikel 38 betreffende andere vergoedingen : 

de tegemoetkoming voor ICT-materiaal en vormingen gelden enkel voor raadsleden 

die geen lid zijn van de gemeenteraad. 

• artikel 41 betreffende het bijzonder comité voor de sociale dienst: 

leden van het bijzonder comité ontvangen hetzelfde presentiegeld als 

gemeenteraadsleden. De andere vergoedingen uit artikel 38 gelden ook voor hen. 

• artikel 42 en 43 betreffende de welzijnsvereniging, deze bepalingen zijn specifiek 

voor de OCMW-raad." 

 

 

* * * 

 

O.P.3 Communicatiedienst. Klachtenreglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. Goedkeuring. 

 

 

Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de 

gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over een klachtenreglement dienen 

te beschikken. De lokale besturen hebben de vrijheid om er een eigen invulling aan te 
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geven. Het voorgelegde reglement is van toepassing op de gemeente en het OCMW, en 

dient zowel door de gemeenteraad als door de raad voor maatschappelijk welzijn 

goedgekeurd te worden.  

Het voorgestelde klachtenreglement van de gemeenteraad en OCMW-raad werd opgesteld 

in overleg met en besproken door het managementteam en door het college van 

burgemeester en schepenen en het vast bureau." 

 

 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

Algemeen directeur 

get. Steven Coppens 

Voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 

Algemeen directeur 

Steven Coppens 

Voorzitter gemeenteraad 

 


