
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 

2020

Aanwezig Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, 
Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Thijs D'Alleine: Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, 
William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

Openbare zitting

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 06.04.2020. 
Politieverordening tot organisatie van de vergaderingen van de lokale 
bestuursorganen tijdens de federale fase van de coronacrisis

Bevoegdheid

Naam schepen: Dirk Sioen
Bevoegd voor: Algemeen bestuur
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Henk De Muyt

Wetgeving

- Artikel 134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet

Documenten en voorgeschiedenis

 Besluit Burgemeester dd. 06.04.2020: Politieverordening tot organisatie van de 
vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de federale fase van de 
coronacrisis

De burgemeester besluit op grond van artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet dat een gemeenteraad achter gesloten deuren moet 
plaatsvinden, en beslist daartoe tot het implementeren van het digitaal vergaderen 
via Microsoft Teams en dit voor alle vergaderingen van de bestuursorganen gedurende 
de volledige periode van de federale fase, evenwel met uitzondering van de 
vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst mits instandhouding 
van de regels rond social distancing.
Deze verordening gaat in per 06.04.2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn in eerstvolgende zitting.

Stemming



23 stemmen tegen (Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, 
Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, 
Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom)

Besluitvorming

 Het besluit van de burgemeester dd. 06.04.2020 houdende politieverordening tot 
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen tijdens de 
federale fase van de coronacrisis wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn 
niet bekrachtigd.

De gemeenteraadsvoorzitter Thijs D’Alleine beslist om, conform 
artikel 25 van het decreet over het lokaal bestuur, in uitoefening 
van zijn handhavingsbevoegdheid, voldoende fysieke afstand 
tussen de raadsleden te garanderen in het kader van de social 
distancingmaatregelen door niet-fysiek bijeen te komen en aldus 
geen publiek toe te laten. De raad verloopt digitaal via Microsoft 
Teams. De vergadering in besloten zitting gaat door om redenen 
van volksgezondheid, waarop voor het overige de gebruikelijke 
openbaarheid zal worden toegepast.

De voorzitter schorst de zitting om 20.34 uur en heropent de 
vergadering om 23.38 uur

Besloten zitting

2. Aanvraag gewezen ocmw voorzitter rustpensioen mandataris

Besluitvorming

 De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de aanvraag van de heer 
Ronny Vandamme voor het bekomen van een rustpensioen vanaf 1 april 2020.

 Er zal vanaf 1 april 2020 een rustpensioen worden toegekend. 



De Wnd. Algemeen Directeur ,
B. Vandenberghe

De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn

T. D'Alleine


