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OCMW-raad van 26.09.2019 

 

Aanwezig 

Lieven Rummens 

Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 

  

Philippe De Coninck, Servaas Van Eynde, David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Chantal Bobelijn, 

Hilde Baetslé, Trees Van Eykeren, Guido Van de Veire, Koen Van Ootegem, Nic Van Zele, 

Dominique Buysse, Brenda Van den Bossche, Marc Bobelyn, Dieter Vercauter, Lieselotte Van Hoecke, 

Evert Geldhof, Lieve Goethals, Dimitri Van Vooren, Pieter Dobbelaere, Stijn Van Hamme, 

Axl Van Boven 

Raadsleden  

  

Frederik Willems 

Algemeen directeur 

Afwezig 

Remi Van de Veire 

Raadslid 

 

Agenda 

Openbare zitting 

1.  NOTULEN 

Goedkeuren van de redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

29.08.2019. 

2.  SECRETARIAAT 

Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

Openbare zitting 

1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

29.08.2019. 

De redactie van de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.08.2019 wordt 

goedgekeurd. 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 
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2. Goedkeuren van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

Bevoegdheid 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 77 en 78. 

Wetten en Reglementen 

 Het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, artikels 20, 22, 29, 32, 34, 36, 37, 38 en 279. 

Verwijzingsdocumenten 

 OCMW-raadsbesluit 28.02.2019 houdende goedkeuring huishoudelijk reglement. 

 Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn versie 28.02.2019. 

 Ontwerp huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn versie 26.09.2019. 

 Brief waarnemend gouverneur 05.08.2019 betreffende klacht tegen goedkeuring reglementen 

adviesraden – gemeenteraad van 27 juni 2019. 

Verantwoording 

 Artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur van 21.12.2017 bepaalt dat artikel 38 (met 

uitzondering van eerste lid 7°) ook van toepassing is op de raad voor maatschappelijk welzijn. Er 

dient bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vastgesteld te worden 

waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad en waarin 

minstens bepalingen worden opgenomen over: 

1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld 

en de nadere regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden 

met de uitoefening van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van 

het vast bureau; 

2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan de 

leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, alsook de wijze waarop de algemeen directeur 

of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de raadsleden die erom verzoeken, technische 

inlichtingen verstrekken over die stukken; 

3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad 

voor maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt; 

4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor de leden van de raad 

voor maatschappelijk welzijn en de voorwaarden voor het bezoekrecht aan de instellingen en 

diensten die het OCMW opricht en beheert; 

5° de voorwaarden waaronder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hun recht 

uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau en aan het vast bureau mondelinge en 

schriftelijke vragen te stellen; 

6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige 

vergadering ter beschikking worden gesteld aan de leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn; 

8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van OCMW, vermeld in artikel 279, 

worden ondertekend; 

9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt 

uitgeoefend, en de wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 

10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 
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 In het antwoord op de klacht van Vlaams Belang tegen goedkeuring reglementen adviesraden - 

gemeenteraad van 27 juni 2019 kregen we van de gouverneur de volgende aanbeveling : “Ik 

wens er u wel op te wijzen dat er in geval van een amendement, zoals elk voorstel tot wijziging 

van een ingediend voorstel dient te worden beschouwd, in principe telkens een stemming moet 

gehouden worden. Het staat uw bestuur vrij - en het valt wellicht aan te bevelen - om het 

huishoudelijk reglement voor wat betreft het indienen van amendementen in die zin aan te 

vullen dat amendementen steeds schriftelijk moeten worden ingediend (zoals ook bij andere 

gemeentebesturen het geval is).” 

 Onderstaand voorstel is vooral gebaseerd op het huishoudelijk reglement van de gemeente 

Zwalm en de gemeente Nijlen. 

 Naar analogie met de aanpassingen gedaan aan het huishoudelijk reglement van de 

gemeenteraad wordt een nieuw artikel toegevoegd in verband met amendementen : 

§ 1. Een amendement is een wijzigingsvoorstel betreffende een tekst, waarover in de vergadering 

van de raad wordt beslist. Een subamendement is een voorstel tot wijziging van een 

amendement.  

§ 2. Elk lid van de raad dat amendementen of subamendementen wil indienen moet deze 

schriftelijk of digitaal aan de algemeen directeur overmaken, bij voorkeur vóór de vergadering. 

De algemeen directeur zal hiervoor formulieren ter beschikking stellen. 

§ 3. Deze amendementen en subamendementen dienen de integrale tekst te bevatten van de 

wijzigingen die worden voorgesteld.  

§ 4. Indien tijdens de bespreking van een punt op de agenda, een mondeling amendement wordt 

ingediend, schorst de voorzitter de zitting op eenvoudige vraag van het raadslid, indiener van het 

amendement, met het oog op de opmaak van het schriftelijk amendement.  

§ 5. Voorafgaande procedure geldt echter niet voor technische amendementen. Dit zijn 

amendementen bedoeld om tikfouten, schrijffouten en materiële vergissingen weg te werken 

zonder dat er zich een interpretatie en/of opportuniteitsbeoordeling opdringt.  

§ 6. De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de 

amendementen in stemming gebracht. Als verschillende amendementen en subamendementen 

worden ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. 

Daarbij geldt de regel, dat het meest vérstrekkende (sub-)amendement het eerst in stemming 

wordt gebracht. Als dit meest vérstrekkende (sub-)amendement of subamendement wordt 

aangenomen, vervallen daarmee alle minder vérstrekkende (sub-)amendementen. Dit betekent 

dat hierover niet meer wordt gestemd. 

 Het artikel 25 §3 “Deze amendementen en subamendementen dienen de integrale tekst te 

bevatten van de wijzigingen die worden voorgesteld. “is geschrapt maar opnieuw toegevoegd in 

artikel 26 §6. 

 Door het toevoegen van een nieuw artikel is de nummering vanaf artikel 26 aangepast. 

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen 

 

BESLUIT 

Artikel 1 

De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden goedgekeurd. 
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Niets meer te verhandelen zijnde, wordt de zitting gesloten. 

 

 

 

 

 

Namens de OCMW-raad 

 

Get. Frederik Willems Get. Lieven Rummens 

Algemeen directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 


