
 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 

werd overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 4 maart 2021, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing 

van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 

OPENBAAR 

  

1 JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN RAADSLID - KENNISNAME 

 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van mevrouw Brigitte Himpens, 

raadslid van de fractie CD&V-Nieuw, zoals aangegeven in de zitting van de gemeenteraad van 25 

februari 2021. 

 

2 JURIDISCHE ZAKEN - AANSTELLING VAN EEN OPVOLGER - KENNISNAME 

 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van de heer Wino Debruyne 

als raadslid van de gemeente Zedelgem vanaf 25 februari 2021. 

Conform artikel 68 van het decreet lokaal bestuur wordt het lid van de gemeenteraad hierdoor van 

rechtswege vanaf 25 februari 2021 ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de fractie 

CD&V-Nieuw. 

 

3 JURIDISCHE ZAKEN - BEHEERSOVEREENKOMST MET DE BLAUWE LELIE - AANSTELLEN VAN 

VERTEGENWOORDIGERS - BESLISSING  

 De vertegenwoordigers voor OCMW Zedelgem in de algemene vergadering van de Welzijnsvereniging 

De Blauwe Lelie zijn schepen Ellen Goes en als plaatsvervanger Wouter Vlaemynck en dit tot het 

einde van de huidige legislatuur. 

 

4 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

  

5 GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  

 In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van 

het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere 

wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor 

de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering 

opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 

opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in 

die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige 

vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.  

 

BESLOTEN 
 

Lijst van de besluiten van de 

vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 

(decreet van 22 december 2017) 


