PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN HET
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Installatievergadering van de nieuwe raad van maandag 7 januari 2013
Tegenwoordig: dhr. Ignace Dereeper - voorzitter van de gemeenteraad, dhr. Maarten
Boucquez, mevr. Erna Coene, mevr. Joanna Fattizzo, mevr. Lies Goemaere, dhr.
Johan Lesaffre, mevr. Tahira Malik, mevr. Rita Meyns, mevr. Chantal Van
Litsenburgh, mevr. Dina Verschaeve - leden en dhr. Bart Vermeulen - secretaris.
De zitting vangt aan om 20 u.
De voorzitter van de gemeenteraad opent de vergadering.
------------------DAGORDE
------------------OPENBARE ZITTING
1. KENNISGEVING VAN DE GEMEENTERAADSBESLISSING D.D.
02/01/2013 M.B.T. DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De vergadering wordt in kennis gesteld van de beslissing van de gemeenteraad van
02/01/2013 waarbij:
- de werkende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en hun opvolgers
worden aangeduid nl.
verkozen tot werkend lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn:

1. Maarten BOUCQUEZ

2. Erna COENE

volgende kandidaten, die als opvolger
voor elk hiernaast vermeld verkozen
werkend lid werden voorgedragen, van
rechtswege en in de volgorde van de
voordrachtsakte de opvolgers zijn van
deze verkozen werkende leden:
1. Lies GOEMAERE
2. Cindy BULCKAERT
3. Hans VILAIN
4. Marnix VERSTEGEN
5. Koen DECLERCK
6. Bianca VANTYGHEM
7. Nathalie POLDERVAART
8. Charlotte WARDENIER
9. Niels CHEYNS
10. Bjorn COUVREUR
11. Maayke JANSSENS
12. Ben LAGROU
13. Malou SOETAERTS
1. Marnix VERSTEGEN

3. Lies GOEMAERE

4. Dina VERSCHAEVE

5. Johan LESAFFRE

6. Rita MEYNS

7. Tahira MALIK
8. Chantal VAN LITSENBURGH

9. Joanna FATTIZZO

2. Pieter GILLIAERT
3. Marnix DIERENDONCK
4. Robert STEVENS
1. Cindy BULCKAERT
2. Hans VILAIN
3. Marnix VERSTEGEN
4. Koen DECLERCK
5. Bianca VANTYGHEM
6. Nathalie POLDERVAART
7. Charlotte WARDENIER
8. Niels CHEYNS
9. Bjorn COUVREUR
10. Maayke JANSSENS
11. Ben LAGROU
12. Malou SOETAERTS
1. Karien VANHUELE
2. Annie COBBAERT
3. John DOOM
1. Erik SIERENS
2. Nicolas VANDIERENDONCK
3. John DOOM
1. Cindy VERBEEKE
2. Erik SIERENS
3. Karien VANHUELE
1. Patrick TAHON
2. Sofie VANOVENBERGHE
1. Isabelle CAPELLE
2. Gudrun DE VLAM
3. Hubert DE GRYSE
1. Stephan BLONTROCK
2. Cindy VERBEEKE
3. Karien VANHUELE

- wordt vastgesteld dat niemand van de verkozen werkende leden zich bevindt in een
geval van onverenigbaarheid;
- wordt vastgesteld dat personen van verschillend geslacht tot werkend lid werden
verkozen;
- alle verkozenen derhalve tot de eedaflegging worden toegelaten.
2. EEDAFLEGGING EN AANSTELLING VAN DE RAADSLEDEN
A. EEDAFLEGGING
De verkozen werkende leden leggen met het oog op de aanstelling in de handen
van de voorzitter van de gemeenteraad de door de wet voorgeschreven eed af,
namelijk “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van deze eedaflegging wordt een akte en een proces-verbaal opgesteld.

B. AANSTELLING
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 02/01/2013 waaruit blijkt dat de
hiernavermelde personen als werkende leden van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van Oudenburg werden verkozen:

naam en voornaam
dhr.
mevr.
mevr.
mevr.
dhr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.

BOUCQUEZ Maarten
COENE Erna
FATTIZZO Joanna
GOEMAERE Lies
LESAFFRE Johan
MALIK Tahira
MEYNS Rita
VAN LITSENBURGH Chantal
VERSCHAEVE Dina

plaats en datum van geboorte
Oostende, 29/06/1990
Mannekensvere, 07/05/1942
Leut, 26/08/1961
Oostende, 06/01/1979
Oostende, 02/01/1961
Oostende, 08/05/1981
Roksem, 07/02/1948
Oostende, 02/06/1965
Oostende, 08/05/1962

Aangezien elk van de bedoelde leden met het oog op de aanstelling in handen
van de voorzitter van de gemeenteraad de door de wet voorgeschreven eed heeft
afgelegd, namelijk: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen” en dat van de eedaflegging een proces-verbaal werd opgesteld;
Overwegende dat zij bijgevolg aan al de door de wet gestelde vereisten voldoen
en geen bepaling betreffende onverenigbaarheid op hen van toepassing is, zodat
ze vanaf 07/01/2013 in functie kunnen treden;
Vaststellend dat al deze personen, behoorlijk daartoe opgeroepen, in de
vergadering aanwezig zijn en hun functie aanvaarden;
NEEMT AKTE
van deze eedaflegging en aanstelling en gaat over tot de dagorde.
Afschrift van onderhavige akteneming zal aan de gemeenteraad worden
overgemaakt.
3. AANSTELLING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De raad,

Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Overwegende dat er zoals voorzien in art. 53 van voornoemd OCMW-decreet een
voordrachtsakte werd ingediend (afgegeven aan de OCMW-secretaris op
03/01/2013);
Overwegende dat de voordrachtsakte door de voorzitter van de gemeenteraad
ontvankelijk wordt verklaard gezien:
-

de akte ondertekend is door de helft van de verkozen raadsleden die
bovendien ter zitting de eed hebben afgelegd
de akte ondertekend is door de meerderheid van de personen die op dezelfde
voordrachtsakte tot raadslid werden verkozen en bovendien ter zitting de eed
hebben afgelegd;

Overwegende dat mevr. Rita Meyns, geboren te Roksem op 07/02/1948 en wonende
Westkerksestraat 76 8460 Oudenburg, raadslid en uittredend voorzitter,
voorgedragen wordt voor de functie van voorzitter van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter voldoet aan de gestelde
voorwaarden, nl. Belg zijn en wonen in stad Oudenburg, ten bewijze waarvan een
akte uit het bevolkingsregister bij de voordrachtsakte gevoegd werd;
Overwegende dat de voordrachtsakte voorziet in een einddatum, nl. 31 december
2017, en in een opvolging, nl. door raadslid mevr. Chantal Van Litsenburgh, geboren
te Oostende op 02/06/1965 en wonende Gistelsesteenweg 46 8460 Oudenburg,
Overwegende dat de voorgedragen opvolgster voldoet aan de gestelde voorwaarden,
nl. Belg zijn en wonen in stad Oudenburg, ten bewijze waarvan een akte uit het
bevolkingsregister bij de voordrachtsakte gevoegd werd;
NEEMT AKTE
-

van het feit dat mevr. Rita Meyns, geboren te Roksem op 07/02/1948 en
wonende Westkerksestraat 76 8460 Oudenburg, verkozen wordt verklaard tot
voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

-

van het feit dat dit mandaat een einde neemt op 31/12/2017 en dat mevr. Rita
Meyns dan van rechtswege als voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn zal opgevolgd worden door mevr. Chantal Van Litsenburgh, geboren te
Oostende op 02/06/1965 en wonende Gistelsesteenweg 46 8460 Oudenburg.

4. AANSTELLING VAN DE OCMW-ONTVANGER ALS FINANCIEEL
BEHEERDER VAN HET OCMW
De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 07/09/2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29/06/2012 tot
wijziging van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van
19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280, § 1, van het decreet van
19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/11/2009
waarmee dhr. Hans Verplancke, geboren te Oostende op 23/10/1972, wonende
Achterstraat 61 8480 Eernegem, aangeworven werd als halftijds plaatselijk financieel
beheerder bij het OCMW Oudenburg;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/10/2011
waarmee dhr. Hans Verplancke vast werd aangesteld in statutair verband als halftijds
financieel beheerder bij het OCMW Oudenburg, met ingang van 01/11/2011;
Overwegende dat art. 280 § 1 van voornoemd OCMW-decreet van 19/12/2008
bepaalt:
“De Vlaamse Regering stelt de overgangsregels vast betreffende het administratief en
geldelijk statuut van de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die
op het moment van de volledige inwerkingtreding van titel II, hoofdstuk V, in dienst zijn van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met inachtneming van volgende principes:
1° de waarborg van de aanstelling in het ambt van financieel beheerder in het betrokken
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in kwestie:
2° met behoud van de toepassing van punt 1°, de mogelijkheid om te worden
tewerkgesteld als lid van de externe auditcommissie, vermeld in artikel 265;
3 ° het behoud van verworven rechten inzake het geldelijk statuut.”;

Overwegende dat art. 3 van voornoemd BVR d.d. 07/09/2012 bepaalt:
“De raad voor maatschappelijk welzijn stelt in zijn installatievergadering op de derde
werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad in januari 2013 de ontvanger
aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk
statuut, met toepassing van artikel 280, § 1, van het decreet van 19 december 2008
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.” ;

BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – De OCMW-ontvanger wordt met ingang van 01/01/2013 aangesteld
als financieel beheerder van het OCMW, met behoud van verworven rechten.

En niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de zitting geheven.

Aldus vastgesteld in de hiervoor vermelde zitting.

Namens het OCMW,
Op bevel:
De secretaris,

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

