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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 3 JANUARI 2019 

Gemeentehuis - Raadzaal 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 3 januari 2019 om 

21.00uur bijeengekomen in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 

Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, Jurgen Dehaemers, 

Ellen Goes, schepenen 

Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Brigitte Himpens, Dominiek Sneppe, Eddy De 

Wispelaere, Geert De Sutter, Geert Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse 

Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De 

Maré, Krista Vander Meulen, Laura Lahousse, Martine De Meester, Pol Denys, Sofie 

Pollet, Stijn Timmerman, Raadslid 

Charlotte Vermeulen, voorzitter 

Sabine Vermeire, algemeen directeur  

 

 

De voorzitter verklaart de installatievergadering voor geopend. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 

 

 

OPENBAAR 

 

 

1. VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN INSTALLATIE VAN DE LEDEN 

VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN RANGORDE VAN RECHTSWEGE 

 

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 

conform artikel 69 van het decreet lokaal bestuur. 

De installatie als gemeenteraadslid tijdens de installatievergadering impliceert van rechtswege het 

lidmaatschap van de raad voor maatschappelijk welzijn.  Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de 

erop volgende eedaflegging van de gemeenteraadsleden vermeld in artikel 6 § 3 van het decreet van lokaal 

bestuur worden de leden van raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd 

beschouwd.  

De rangorde van de leden van raad voor maatschappelijk welzijn is dezelfde als die in gemeenteraad. 

 

 

2. VAST BUREAU EN RANGORDE 

 

Door hun benoeming en verkiezing zijn de burgemeester en de schepenen van rechtswege ook de voorzitter 

en de leden van het vast bureau. 

De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen.  De 

burgemeester, tevens voorzitter van het vast bureau neemt overeenkomstig artikel 43 § 4 van het decreet 

lokaal bestuur de hoogste rang in als lid van het college en dus ook als lid van het vast bureau. 

 

 

3. VERKIEZING VOORZITTER VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST EN 

EEDAFLEGGING 

 

Conform het decreet lokaal bestuur heeft vanaf 2019 iedere raad voor maatschappelijk welzijn verplicht een 

vast bureau en een bijzonder comité voor de sociale dienst.  
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De leden van het college worden automatisch de leden van het vast bureau.  Het bijzonder comité voor de 

sociale dienst moet wel nog gekozen worden. 

 

De voorzitter van het comité wordt niet samen voorgedragen met de gewone leden van het comité, maar 

wordt op een afzonderlijke akte voorgedragen. De voorzitter van het comité wordt afzonderlijk verkozen op 

de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op de installatievergadering van 

de gemeenteraad. 

 

De voordracht van de kandidaat - voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst gebeurt conform 

artikel 90 § 1 en 2 van het decreet lokaal bestuur op basis van een akte van voordracht met dubbele 

meerderheid, ondertekend door meer dan de helft van alle verkozen op de lijsten die aan de verkiezingen 

hebben deelgenomen en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die zijn verkozen op de lijst van 

de voorgedragen kandidaat voorzitter. 

 

De voordrachtakte werd ingediend op 29 oktober 2018 door de lijst CD&V-Nieuw bij de algemeen directeur 

Sabine Vermeire.  De akte werd tijdig ingediend en is ontvankelijk. 

Mevrouw Ellen Goes, geboren 2 januari 1987, wonende te 8210 Zedelgem, Kuilputstraat 103 wordt 

voorgedragen als voorzitter van het bijzonder comité.   

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de ontvankelijkheid van de akte van 

voordracht conform artikel 90 van het decreet van lokaal bestuur.  Er wordt geen onregelmatigheid 

vastgesteld. 

 

Mevrouw Ellen Goes legt de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn .  

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."  De akte van eedaflegging wordt 

ondertekend. 

 

Mevrouw Ellen Goes wordt als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkozen verklaard.   

 

Mevrouw Ellen Goes zal bij tijdelijke afwezigheid of verhindering als voorzitter van het bijzonder comité 

vervangen worden door raadslid Vander Meulen Christine (roepnaam Krista). 

 

Conform artikel 90 van het decreet lokaal bestuur is mevrouw Ellen Goes door haar aanstelling als voorzitter 

van het bijzonder comité lid van het vast bureau en conform artikel 42 §1 derde lid van rechtswege lid van 

het college van burgemeester en schepen, als schepen in laatste rang.  Bij verhindering in het vast bureau of 

in het college van burgemeester en schepenen wordt de wettelijke regeling voorgeschreven in het decreet 

lokaal bestuur toegepast. 

 

 

4. VOORDRACHT LEDEN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST 

 

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn kiezen de leden van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst door ontvankelijke voordrachtsakten in te dienen conform artikel 93 en 94 van het decreet lokaal 

bestuur. 

 

Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst zonder voorzitter is afhankelijk van het 

aantal leden van de raad van maatschappelijk welzijn. Voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 

tot en met 47 leden, worden acht leden voor het bijzonder comité voorgedragen. 

 

De algemeen directeur plaatste conform artikel 346 eerste lid van het decreet lokaal bestuur, op 14 

december 2018 op de gemeentelijke website een besluit waarin de berekening van de zetelverdeling werd 

bekendgemaakt. De zetelverdeling voor de legislatuur van 2019 tot 2024 is als volgt : zes zetels voor CD&V - 

Nieuw, 1 zetel voor NV-A en 1 zetel voor Groen. 

 

Er werden 3  voordrachtsakten ontvangen. 
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1. CD&V - Nieuw  ingediend op 12 december 2018 

2. N-VA ingediend op 17 december 2018 

3. Groen ingediend op 17 december 2018. 

  

De drie ingediende voordrachtsakten zijn ontvankelijk. 

Volgende kandidaten worden voorgedragen als kandidaat lid van het bijzonder comité : 

Kandidaat                                                       1ste Opvolger                                        2de Opvolger 

Voor de fractie CD&V - Nieuw 

1. mevrouw Mauricette Cools                          de heer Roland Degadt 

2. de heer Paul Crutelle                                   de heer Roland Degadt 

3. mevrouw Martine Vanhollebeke                  mevrouw Katrien Desendere          de heer Ronny Meulemeester 

4. de heer Pieter Devooght                               de heer Roland Degadt                         

5. de heer Wino Debruyne                              de heer André Desplentere             de heer  Ronny Meulemeester 

6. de heer Wouter Vlaemynck                         de heer Ricardo Naeyaert               de heer Ronny Meulemeester 

Voor de fractie N-VA 

7. mevrouw An Noë                                         de heer José Tordoir                       mevrouw Ann Allemeersch 

Voor de fractie Groen 

8. de heer Tim Govaert                                    mevrouw Frauke Breekelmans 

  

De raad voor maatschappelijk welzijn  gaat na of de voordrachtakte ontvankelijk is en onderzoekt de 

geloofsbrieven. Zij keurt goed na vaststelling dat er geen problemen zijn met de verkiesbaarheidsvoor-

waarden en mogelijke onverenigbaarheden (artikel 100 decreet lokaal bestuur). 

Conform artikel 94 eerste lid van het decreet lokaal bestuur en artikel 11bis G.W. moet het bijzonder comité 

bestaan uit personen van verschillend geslacht.  

 

Volgende kandidaten worden verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: 

Voor de fractie CD&V - Nieuw 

1. mevrouw Mauricette Cools                        

2. de heer Paul Crutelle                                   

 3. mevrouw Martine Vanhollebeke                  

4. de heer Pieter Devooght                               

5. de heer Wino Debruyne                              

6. de heer Wouter Vlaemynck                         

Voor de fractie N-VA 

7. mevrouw An Noë                                         

Voor de fractie Groen 

8. de heer Tim Govaert             

                        

Alle verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen de eed af in handen van de 

voorzitter van de  raad voor maatschappelijk welzijn conform artikel 96 §1 van het decreet van lokaal 

bestuur.  

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

  

Mevrouw Mauricette Cools, Tramstraat 19/0203, Aartrijke voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en 

bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte 

van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  

De heer Paul Crutelle, Leliestraat 33, Zedelgem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich 

niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte van de 

eedaflegging wordt ondertekend. 

  

Mevrouw Martine Vanhollebeke, Torhoutsesteenweg 138, Zedelgem voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in 

handen van de voorzitter. De akte van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  



 

4 

De heer Pieter Devooght, Kerkstraat 17, Loppem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich 

niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte van de 

eedaflegging wordt ondertekend. 

  

De heer Wino Debruyne, Stroelputstraat 41, Veldegem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt 

zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte van de 

eedaflegging wordt ondertekend. 

  

De heer Wouter Vlaemynck, Diksmuidse Heirweg 30 Zedelgem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en 

bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte 

van de eedaflegging wordt ondertekend. 

  

Mevrouw An Noë, Dopheidelaan 22, Loppem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich niet in 

een geval van onverenigbaarheid.  Zij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte van de eedaflegging 

wordt ondertekend. 

  

De heer Tim Govaert, Stationsstraat 34B Loppem voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten en bevindt zich 

niet in een geval van onverenigbaarheid.  Hij legt de eed af in handen van de voorzitter. De akte van de 

eedaflegging wordt ondertekend. 

 

 

MEDEDELING VAN RAADSLEDEN  

Raadslid Martine De Meester wenst namens haar fractie Groen in het bijzonder de burgemeester te feliciteren 

met haar verkiezingsresultaat . Verder zegt het raadslid dat ze ervan overtuigd is dat de voltallige 

gemeenteraad zich ten volle wil en zal inzetten voor de gemeente. Raadslid De Meester vervolgt dat ze hoopt 

dat de burgemeester de trouwe burgermoeder zal zijn voor alle burgers van Zedelgem, ook voor zij die niet 

voor haar stemden. Raadslid De Meester zegt dat ze met hoop vooruit kijkt: het is haar wens dat de nieuwe 

verkozenen zich welkom zullen voelen en dat er met respect en waardering naar elkaar geluisterd zal worden 

en dat alle inbreng kan leiden tot consensus en compromissen die de groei van een warm en duurzaam 

Zedelgem ten volle ten goede kunnen komen. Raadslid Dominiek Sneppe wenst namens haar fractie Vlaams 

Belang de nieuwe verkozenen alle succes toe. Raadslid Sneppe vervolgt dat Vlaams Belang nu met dubbel 

zoveel raadsleden dubbel zoveel kracht zal kunnen inzetten voor een leefbaar Zedelgem. Het raadslid zegt 

verder dat ze trots is dat haar fractie als enige fractie een Zedelgems provincieraadslid kan leveren. Raadslid 

Dominiek Sneppe vervolgt dat haar fractie Vlaams Belang sedert lange tijd gekend is voor kritisch 

oppostiewerk, 'zeggen waar het op aan komt en zorgen voor de mensen'. Ze zegt dat ze gelukkig genoeg 

niets gemerkt heeft van een cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang (in tegenstelling tot enkele andere 

gemeenten) en ze hoopt dat er in de gemeenteraad kan verder gegaan worden op hetzelfde elan. Raadslid 

Eddy De Wispelaere zegt dat hij zich wil aansluiten bij wat gezegd is en hij zegt dat hij in het bijzonder 

verheugd is met het signaal dat alle partijen een zegje kunnen doen. Raadslid De Wispelaere vervolgt dat hij 

het spijtig vindt dat het aantal zetels van zijn fractie NV-A achteruit gegaan is en benadrukt dat zijn fractie 

even positief verder zal samenwerken. Het raadslid geeft aan de algemeen directeur mee dat hij het 

belangrijk vindt dat zij aan het voltallige personeel de boodschap geeft dat alle mandatarissen (ongeacht of 

men al dan niet tot de meerderheid behoort) dezelfde rechten en plichten hebben. Raadslid De Wispelaere 

feliciteert alle schepenen met hun benoeming. 

 

 

SLOTWOORD BURGEMEESTER 

Burgemeester Annick Vermeulen richt zich in het bijzonder tot de nieuwe raadsleden in de gemeenteraad, 

dat iedereen zijn weg zoekt en zijn weg mag vinden in de werking van de gemeente. Verder uit de 

Burgemeester voor een luisterend woord en een stevig debat in de gemeenteraad in het belang van verdere 

uitbouw van een mooie gemeente en in het belang van de inwoners. De Burgemeester spreekt haar hoop uit 

voor een goede samenwerking zowel met de meerderheid als de oppositie en brengt haar felicitaties over 

aan de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De Burgemeester vraagt om 

aanwezigheid van de raadsleden op het nieuwjaarsfeest met de bevolking aanstaande maandag zodat de 

nieuwe bestuursploeg in groep op het podium kan staan en zich kan kenbaar maken aan de inwoners. De 
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Burgemeester bedankt het publiek voor hun aanwezigheid want ze zegt dat ze de steun van het publiek 

belangrijk vindt voor de raadsleden. Verder zegt de Burgemeester dat ze goede omkadering en steun van het 

gezin toewenst omdat ze vindt dat dit eveneens belangrijk is. De Burgemeester nodigt alle aanwezigen uit tot 

de receptie waarop een glas geklonken kan worden op de nieuw verkozenen. 

 

 

De zitting wordt gesloten. 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 

Voorzitter 

 

 


