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ZITTING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
VAN DONDERDAG 25 MAART 2021 

Digitale zitting 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, regelmatig bijeengeroepen, is op donderdag 25 maart 2021 om 
21.05uur digitaal bijeengekomen. 
 
Aanwezig: Annick Vermeulen, burgemeester 

Dirk Verhaeghe, Arnold Naessens, Ann Devriendt, Peter Haesaert, schepenen 
Ann Pattyn, Bart Haesaert, Bart Vergote, Dominiek Sneppe, Eddy De Wispelaere, Geert 
Verhegge, Günther Descheemaecker, Ilse Demeulemeester, Jean-Pierre De Groodt, 
Katrien Vanrobaeys, Katrien Walcarius-De Maré, Krista Vander Meulen, Martine De 
Meester, Pol Denys, Sofie Pollet, Stijn Timmerman, Wouter Vlaemynck, Wino 
Debruyne, raadsleden 
Charlotte Vermeulen, voorzitter 
Sabine Vermeire, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jurgen Dehaemers, Ellen Goes, schepenen 
Frauke Breekelmans, raadslid 

Voorzitter: Charlotte Vermeulen 
 

 
De voorzitter verklaart de vergadering voor geopend. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de agenda. 
 
 
OPENBAAR 
 
 
1. JURIDISCHE ZAKEN - ONTSLAG VAN EEN LID VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE 
DIENST - KENNISNAME 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de e-mail van 2 maart 2021 van de heer Tim Govaert, 
lid van de fractie Groen, waarbij hij zijn ontslag indient als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
en van de bevestiging van ontvangst van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.  
Conform artikel 103 van het decreet lokaal bestuur is het ontslag definitief zodra de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt.  
Conform artikel 103 van het decreet lokaal bestuur blijft de heer Tim Govaert zijn mandaat als lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd. 
 
 
2. JURIDISCHE ZAKEN – NIEUWE VOORDRACHT LEDEN BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE 
DIENST EN AANSTELLING – BESLISSING  
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
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Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker,  
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 

 
Door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn werd op 2 maart 2021 kennis genomen van het 
ontslag van de heer Tim Govaert als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, conform artikel 103 
van het decreet lokaal bestuur. 
Er dient een opvolger aangesteld te worden volgens artikel 105 van het decreet lokaal bestuur.  
De eerste en enige opvolger, mevrouw Frauke Breekelmans, wenst het mandaat als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst niet op te nemen.  
Er dient een nieuwe voordrachtsakte ingediend te worden door de fractie Groen conform artikel 95 van het 
decreet lokaal bestuur.  
De voordrachtsakte van de fractie Groen werd ingediend op 15 maart 2021. 
Volgende kandidaat wordt voorgedragen voor de fractie Groen: 
als kandidaat: de heer Urbain Ureel 
als 1ste opvolger: / 
als 2de opvolger: / 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de voordrachtakte ontvankelijk is en onderzoekt de 
geloofsbrieven.  
De ingediende voordrachtsakte is ontvankelijk.  
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de voordrachtsakte goed na vaststelling dat er geen problemen 
zijn met de verkiesbaarheidsvoorwaarden (artikel 87 § 1, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur) en 
mogelijke onverenigbaarheden (artikel 10 en 100 van het decreet lokaal bestuur).  
Er wordt vastgesteld dat de heer Urbain Ureel voldoet aan de verkiesbaarheidsvereisten van artikel 87 § 1, 
tweede lid, van het decreet lokaal bestuur, en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid zoals 
bepaald in artikelen 10 en 100 van het decreet lokaal bestuur.  
Conform artikel 96 § 1, derde lid, van het decreet lokaal bestuur, zal de heer Urbain Ureel, geboren te 
Oostende op 5 september 1960, wonende Faliestraat 111 te 8211 Aartrijke, de eed afleggen in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, in aanwezigheid van de algemeen directeur.  
 
 
3. SECRETARIAAT – VERVANGING VERTEGENWOORDIGER IN DE BELEIDSGROEP VAN WVI – 
BESLISSING  
 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist op basis van het volgende: 
Wettelijk kader 
- artikel 77 van het decreet lokaal bestuur 
- artikel 396 van het decreet lokaal bestuur 
Aanleiding 
- het schrijven van raadslid Brigitte Himpens waarbij zij haar ontslag als gemeente- en ocmw-raadslid 

indient 
- mevrouw Brigitte Himpens werd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 

aangesteld als vertegenwoordiger in de beleidsgroep van WVI 
Procedure 
- kennisname ontslag raadslid Brigitte Himpens in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 

2021 
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- vervanging wegens ontslag van raadslid Brigitte Himpens als vertegenwoordiger in de beleidsgroep van 
WVI 

Motivering 
- een mandaat binnen WVI wordt vastgelegd tot het einde van de legislatuur 
- aan alle fracties werd op 17 maart 2021 gevraagd om kandidaten voor te dragen ten laatste op 22 maart 

2021 om 18u 
- er werden stembrieven gemaakt met alle voorgedragen kandidaten 
Dossierstukken 
- kennisname door de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 februari 2021 van ontslag raadslid 

Brigitte Himpens 
- beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 tot aanstelling van raadslid Brigitte 

Himpens als vertegenwoordiger in de beleidsgroep van WVI 
- lijst met voordracht kandidaten, toegevoegd op 23 maart 2021 
Stemming 
- de raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot geheime stemming 
- na de stemming zijn er 23 uitgebrachte stemmen  

*ongeldige stemmen: 2 
*geldige stemmen: 21 

- uitslag van de stemming: 16 ja-stemmen, 5 onthoudingen en 0 neen-stem voor Wino Debruyne 
Besluit 
Artikel 1.- De volgende persoon wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de beleidsgroep van WVI voor de 
resterende duur van de legislatuur 2019-2024: Wino Debruyne. 
 
 
4. VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 
Nihil. 
 
 
5. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING  
 
Stemming over dit besluit: 
Voor Tegen Onthouden 
Vermeulen, Annick 
Debruyne, Wino 
Demeulemeester, Ilse 
Devriendt, Ann 
Haesaert, Bart 
Haesaert, Peter 
Naessens, Arnold 
Pollet, Sofie 
Timmerman, Stijn 
Vander Meulen, Krista 
Vanrobaeys, Katrien 
Vergote, Bart 
Verhaeghe, Dirk 
Verhegge, Geert 
Vermeulen, Charlotte 
Vlaemynck, Wouter 
Walcarius-De Maré, Katrien 
De Meester, Martine 
De Groodt, Jean-Pierre 
De Wispelaere, Eddy 
Pattyn, Ann 
Descheemaecker, Günther 
Denys, Pol 
Sneppe, Dominiek 
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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.  
 
De zitting wordt gesloten. 
 

GOEDGEKEURD 
Sabine Vermeire  
Algemeen directeur  

Charlotte Vermeulen 
Voorzitter 

 
 


