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Notulen OCMW-raad dd. 3 januari 2019 

 

 

 

 
  OCMW KLUISBERGEN 
 
 
 

 
Aanwezig:  De heer Philippe Willequet Philippe,  

Voorzitter; 
Heren en mevrouwen Lode Dekimpe, José Lacres, Frank De Backer, Linda Van den 

 Abeele, Jean-Paul Martin, Emile Desimpel, Brecht Lietar, Eva Vanderschaeve, Carol 
 Verschuere-Boite, Johan Devenyns, Xavier Roman, Chantal Maes-Verbeken, Willem-
 Jan Baert, Daniël Cambron, Thijs Cousaert en Valerie Vandenberghe, Raadsleden; 

 
en mevrouw Lotje Demedts, Algemeen directeur. 

 
VERSLAG DER ZITTING VAN DE OCMW-RAAD VAN 3 JANUARI 2019 

 
 
De zitting wordt geopend om 20.30  uur 
 
De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen, bijeen in zitting op datum als hoger vermeld, heeft 
beslist wat volgt: 
 

1. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Kennisname:                                            
 Installatie en samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau 

 Voorzitterschap raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau 
 Rangorde raadsleden en leden vast bureau 

 
De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 68, 69 

en 79; 
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

  
Gelet op de beslissingen van de installatiegemeenteraad van heden betreffende:  
- de kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14.10.2018 
- de mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
- de installatie van de gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en             
vaststelling van de rangorde 
- de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
- de verkiezing van de schepenen en de eedaflegging 
 
 Overwegende dat in beginsel de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden 

als de gemeenteraad; 
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Overwegende dat door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende 

eedaflegging van de gemeenteraadsleden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
rechtswege als geïnstalleerd moeten worden beschouwd. De rang is dezelfde als de rang die ze als 
gemeenteraadslid innemen; 

 
Overwegende dat blijkt dat de raad voor maatschappelijk welzijn ook bestaat uit personen van 

verschillend geslacht zoals decretaal bepaald; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter is van de raad 

voor maatschappelijk welzijn; 
  
Overwegende dat de eedaflegging van burgemeester en schepenen ook gelden als 

respectievelijke eedafleggingen van voorzitter en lid van het vast bureau ; 
 
Overwegende dat de burgemeester van rechtswege voorzitter is van het vast bureau; 
 
Overwegende dat de rang die de schepenen innemen van rechtswege de rang is die ze 

innemen als lid van het vast bureau; 
 
Overwegende dat het OCMW een afzonderlijke rechtspersoon is en het derhalve aangewezen 

is dat de OCMW-raad akte neemt van de beslissingen van de installatiegemeenteraad van heden 
aangaande : 

 - de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14.10.2018 
- de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
- de installatie van de gemeenteraadsleden: goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging en de   
   vaststelling van de rangorde 
- de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
- de verkiezing van de schepenen en de eedaflegging 

 
BESLUIT 

 
Artikel 1: 
 
De OCMW-raad neemt kennis van de besluiten van de installatievergadering van de gemeenteraad 
van heden, meer bepaald de besluiten aangaande:  
- de kennisname van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezing van 14.10.2018 
- de mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester 
- de installatie van de gemeenteraadsleden: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging en   
  vaststelling van de rangorde 
- de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad 
- de verkiezing van de schepenen en de eedaflegging 
 
Artikel 2: 
 
De OCMW-raad neemt aldus kennis van de van rechtswege installatie van de onderstaande volgens 
rang vermelde gemeenteraadsleden als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn: 
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Nr. 

 

Naam en voornamen 

van de raadsleden 

 

Datum eerste 

ambtaanvaarding als 

gemeenteraadslid 

 

 

In aanmerking 

komende  

anciënniteit 

 

Verkiezingen 
14.10.2018 

Aantal naamstemmen 

1. WILLEQUET Philippe 

Roger Martin 

31.05.1983 36 j 1.474 

2. DE BACKER Frank 

Jules Paul 

04.01.1989 30 j 719 

3. MARTIN Jean-Paul 

Julien 

04.01.1989 30 j 490 

4. LACRES José 

Michel Edmond  

05.01.2001 18 j 785 

5. ROMAN Xavier 

Etienne Lea 

05.01.2001 18 j 521 

6. MAES-VERBEKEN Chantal 03.01.2007 12 j 288 

7. DEKIMPE Lode Ricardo 

Flora 

02.01.2013 6 j 715 

8. DESIMPEL Emile Charles 

Alfons 

02.01.2013 6 j 644 

9. BAERT Willem-Jan Jo 02.01.2013 6 j 491 

10. CAMBRON Daniël Jozef 

Armand 

02.01.2013 6 j 296 

11. DEVENYNS Johan André 

Antoon 

02.01.2013 6 j 248 

12. LIETAER Brecht 23.03.2017 1,5 j 673 

13. COUSAERT Thijs 03.01.2019 - 669 

14. VAN DEN ABEELE Linda 03.01.2019 -  546 

15. VANDERSCHAEVE Eva 03.01.2019 - 369 

16. VERSCHUERE-BOITE Carole 03.01.2019 - 321 

17. VANDENBERGHE Valerie 03.01.2019 - 305 
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Artikel 3: 
 
De OCMW-raad neemt kennis van het feit dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 
personen van verschillende geslacht, zoals decretaal bepaald. 
 
Artikel 4: 
 
De OCMW-raad neemt kennis van het feit dat Philippe WILLEQUET van rechtswege voorzitter is van 
de OCMW-raad. 
 
Artikel 5: 
 
De OCMW-raad neemt kennis van het van rechtswege lidmaatschap van het vast bureau van 
onderstaande schepenen in de hieronder opgenomen rang: 
 
- Lode Dekimpe, eerste schepen 
- José Lacres, tweede schepen 
- Frank De Backer, derde schepen 
 
Artikel 6: 
 
De OCMW-raad neemt kennis van het feit dat Philippe WILLEQUET van rechtswege voorzitter is van 
het vast bureau. 
 

2. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Verkiezing van de voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Eedaflegging 

 
De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 87 ev.; 
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en wijzigingen; 
 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

 
Overwegende dat het bijzonder comité voor de sociale dienst gelet op ons bevolkingsaantal en 

de voorzitter niet inbegrepen dient te bestaan uit 6 leden; 
 

Overwegende dat voorzitter en leden dienen te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 
vermeld in art. 58 van het Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011; 

 
Overwegende dat onder de voorzitter of leden van het vast bureau hetzij onder de leden van 

de raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst 
dient te worden verkozen op basis van een akte van voordracht; 
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Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voor het bijzonder comité 
voor de sociale dienst op naam van Linda VAN DEN ABEELE werd overhandigd aan de algemeen 
directeur op 20 december 2018, zijnde meer dan uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering 
van de gemeenteraad; 

 
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter 

zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 

 
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal 

voorziene ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter van de 
installatievergadering;  

 
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding maakt van 

de einddatum van het mandaat; 
 

 Overwegende dat de kandidaat-voorzitter geen voorzitter of lid van het vast bureau is en dus 
de eed dient af te leggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, 
zijnde “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 
 
 Overwegende dat die eedaflegging ook geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als 
schepen; 
 
 Overwegende dat voor de eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt 
opgemaakt; 
 

BESLUIT 
 

 
Artikel 1: 

De OCMW-raad neemt kennis van de akte van voordracht van een kandidaat-voorzitter van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 
2018, waarbij mevr. Linda VAN DEN ABEELE, Weyns 5A te 9690 Kluisbergen, wordt voorgedragen als 
kandidaat-voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voor de volledige duur van de 
legislatuur. 
 
Artikel 2: 

De OCMW-raad neemt akte van de ontvankelijkheid van de in artikel 1 bedoelde akte van 
voordracht, zodat de voorgedragen kandidaat-voorzitter, Linda VAN DEN ABEELE, verkozen wordt 
verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met onmiddellijke ingang en  
voor de volledige duur van de legislatuur. 
 
Artikel 3: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging in handen van de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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Artikel 4: 
 
Linda VAN DEN ABEELE wordt van rechtswege als schepen toegevoegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 

3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
– Verkiezing leden, goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging 

 
De Raad 
 
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 91 tot 

en met 94; 
 
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en wijzigingen; 
 
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal 

te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor 
maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en 
de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en 
tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten; 

 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van Liesbeth Homans, Vlaamse 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding – Start 
van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

 
Overwegende dat het bijzonder comité voor de sociale dienst gelet op ons bevolkingsaantal en 

de voorzitter niet inbegrepen dient te bestaan uit 6 leden; 
 
Overwegende dat voorzitter en leden dienen te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 

vermeld in art. 58 van het Lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011; 
 
Gelet op de zetelverdeling onder de verschillende lijsten of groepen van lijsten opgemaakt en 

tijdig bekendgemaakt door de algemeen directeur; 
 
Overwegende dat geen verklaring van lijstenverbinding werden ingediend; 
 
Overwegende dat de verdeling van de zetels als volgt werden bekendgemaakt op de 

webpagina van de gemeente : 
 
 * Gemeentebelangen: 4 leden 
* CD&V PLUS: 2 leden 
* N-VA: 0 leden 
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Overwegende dat de akten van voordracht werd overhandigd aan de algemeen directeur op 
20 december 2018, zijnde meer dan uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de 
gemeenteraad; 
 Overwegende dat de algemeen directeur de akten van voordracht ter zitting overhandigd 
heeft aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
 Overwegende dat de akten van voordracht voldoen aan alle decretaal voorziene 
ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter; 
 
 Overwegende dat de akten van voordracht zich voordoen als volgt: 
 
1) Voordrachtakte ingediend door Gemeentebelangen: 
 

 
Kandidaat-leden 
 

 
Kandidaat-opvolgers 

Dina ANRYS 
Veerstraat 6 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Freddy MARTENS 
Pontstraat 8 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Monique MAES 
Meersestraat 38 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Véronique BOURGEOIS 
Marvijlestraat 31 
9690 Kluisbergen  

 
/ 

 
2) Voordrachtakte ingediend door CD&V-PLUS 
 

 
Kandidaat-leden 
 

 
Kandidaat-opvolgers 

Marie Thérèse MARTIN 
Middelloopstraat 2 
9690 Kluisbergen 

1ste opvolger: Beatrijs VAN STEENBRUGGE, 
Hoogweg 16, 9690 Kluisbergen 
2e opvolger: Bernadette DE BAERE, Zonnestraat 
29, 9690 Kluisbergen 
3e opvolger: Els MEIRHAEGHE, Boskouter 1, 9690 
Kluisbergen  

Geert LAVENS 
Stoutegemstraat 11 
9690 Kluisbergen 

1ste opvolger: Julien VERKEST, Keuzelingsstraat 
24, 9690 Kluisbergen 
2e opvolger: Johan DEBAERE, Grote Herreweg 
105, 9690 Kluisbergen 
3e opvolger: Alain SCHOONEJANS, Grote 
Herreweg 183, 9690 Kluisbergen   
4e opvolger: Patrick LUCAES, Meulesaevel 6, 
9690 Kluisbergen  
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 Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter 
inzage werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake; 
 

Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat alle kandidaten (en hun 
respectieve opvolgers) die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

 
Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te 

bevinden; 
 
 Overwegende dat voor iedere eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt 
opgemaakt waaruit blijkt dat iedere eedaflegging heeft plaatsgehad in openbare vergadering in 
handen van de voorzitter van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met volgende 
formule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”; 
 
 Overwegende dat mevr. Dina Anrys om persoonlijke redenen niet aanwezig kon zijn op deze 
eerste vergadering van de OCMW-raad en aldus de eed niet heeft afgelegd in handen van de 
voorzitter van de OCMW-raad; 
 
 Overwegende dat mevr. Dina Anrys zal uitgenodigd worden om de eed af te leggen in handen 
van de voorzitter van de OCMW-raad, in het bijzijn van de algemeen directeur; 

 

BESLUIT 

Artikel 1:  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van volgende ontvankelijke akten van 

voordrachten voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: 

1) Voordrachtakte ingediend door Gemeentebelangen: 
 

 
Kandidaat-leden 
 

 
Kandidaat-opvolgers 

Dina ANRYS 
Veerstraat 6 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Freddy MARTENS 
Pontstraat 8 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Monique MAES 
Meersestraat 38 
9690 Kluisbergen 

 
/ 

Véronique BOURGEOIS 
Marvijlestraat 31 
9690 Kluisbergen  

 
/ 
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2) Voordrachtakte ingediend door CD&V-PLUS 
 

 
Kandidaat-leden 
 

 
Kandidaat-opvolgers 

Marie Thérèse MARTIN 
Middelloopstraat 2 
9690 Kluisbergen 

1ste opvolger: Beatrijs VAN STEENBRUGGE, 
Hoogweg 16, 9690 Kluisbergen 
2e opvolger: Bernadette DE BAERE, Zonnestraat 
29, 9690 Kluisbergen 
3e opvolger: Els MEIRHAEGHE, Boskouter 1, 9690 
Kluisbergen  

Geert LAVENS 
Stoutegemstraat 11 
9690 Kluisbergen 

1ste opvolger: Julien VERKEST, Keuzelingsstraat 
24, 9690 Kluisbergen 
2e opvolger: Johan DEBAERE, Grote Herreweg 
105, 9690 Kluisbergen 
3e opvolger: Alain SCHOONEJANS, Grote 
Herreweg 183, 9690 Kluisbergen   
4e opvolger: Patrick LUCAES, Meulesaevel 6, 
9690 Kluisbergen  

 
Artikel 2: 

De geloofsbrieven van de in art. 1 vermelde kandidaat-leden worden goedgekeurd. 

Artikel 3: 

De in art. 1 voorgedragen kandidaten-leden en hun opvolgers worden verkozen verklaard. 

Artikel 4: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van de kandidaat-leden in 
handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, m.u.v. mevr. Dina Anrys, die niet 
op de vergadering aanwezig kon zijn. Mevr. Anrys zal worden uitgenodigd om de eed af te leggen in 
handen van de voorzitter van de OCMW-raad, in het bijzijn van de algemeen directeur. 
 
 

De zitting wordt geheven te 20.40 uur. 

 
Aldus gedaan in zitting van 3 januari 2019 en goedgekeurd in zitting van 31 januari 2019 

 
 

 
Algemeen directeur De Voorzitter 
 
 
L. DEMEDTS PH. WILLEQUET 
 


