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Gemeente 
Schoten 
 

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
3 JANUARI 2019 

Zitting geopend te 20.25 uur. 
 

 
AANWEZIG: Lieven De Smet, voorzitter. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, 
Paul De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen. 
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter 
Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Kathelijne Peeters, Tom Van 
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Catharina 
Van Osta, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, 
Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, 
Olivier Coppens, raadsleden. 
Rony Lejaeghere, algemeen directeur. 
 

VERONTSCHULDIGD: Nadine Van Mol, raadslid. 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERKIEZING EN EEDAFLEGGING VOORZITTER BCSD 
 

 

Gelet op artikel 90 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans inzake 
de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op de 1ste vergadering een voorzitter 
verkiest onder de leden van de OCMW-raad; 

Overwegende dat de voorzitter wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen 
deelnamen en ondertekend door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat werden verkozen; 

Overwegende dat deze akte uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad 
aan de algemeen directeur dient te zijn overhandigd; 

Overwegende dat de voordracht van Véronique D'Exelle als kandidaat-voorzitter van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst op 13 december 2018 werd overhandigd aan de waarnemend algemeen 
directeur; 

Overwegende dat bij deze akte van voordracht volgende documenten werden gevoegd: 

- een uittreksel uit het bevolkingsregister 

- een bewijs van goed zedelijk gedrag met een uittreksel uit het strafregister, model 1; 

Overwegende dat deze akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal 
voorziene ontvankelijkheidsvereisten; 
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Gelet op de overhandiging door de algemeen directeur van de akte van voordracht van de kandidaat-
voorzitter aan Lieven de Smet, voorzitter van de 1ste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn; 

Gelet op de vaststelling door Lieven De Smet dat de akte van voordracht ontvankelijk is 
overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in artikel 90, § 2 van het Decreet Lokaal Bestuur; dat alle 
verplichte gegevens werden verstrekt, dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter van Belgische 
nationaliteit is en gesteund wordt door voldoende gemeenteraadsleden; 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter geen voorzitter of lid is van het vast bureau; dat zij alvorens 
haar mandaat te aanvaarden volgende eed dient af te leggen in handen van de voorzitter van de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn: 'Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 90 §4 deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging voor 
het mandaat van schepen, als vermeld in artikel 42, §1, derde lid; 

Neemt akte: 

- van het feit dat de voorgedragen kandidaat-voorzitter, Véroniqe D'Exelle, verkozen is verklaard als 
voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met ingang van 3 januari 2019. 

- van het feit dat de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in handen van de 
voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn volgende eed aflegde: 'Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'. 

- van het feit dat Véronique D'Exelle van rechtswege wordt toegevoegd als zevende schepen aan het 
schepencollege en als lid van het Vast Bureau. 

 

2. VERKIEZING EN EEDAFLEGGING LEDEN BCSD 
 

 

Gelet op de artikelen 91, 92, 93, 94, 95 en 96 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op de Omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 van minister Liesbeth Homans inzake 
de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; 

Overwegende dat het aantal leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat wordt 
toegewezen aan de verschillende partijen die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, bepaald 
wordt naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn beschikt; dat de zetels worden verdeeld door het aantal leden te vermenigvuldigen met het 
aantal zetels waarover elke lijst beschikt; dat het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking 
het aantal rechtstreeks verworven zetels aangeeft;  

Overwegende dat de niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde 
van de decimalen van het resultaat van de bewerking zoals hierboven omschreven; dat bij gelijkheid 
van decimalen de zetel wordt toegewezen aan de lijst met het hoogste stemcijfer;  

Overwegende dat dit volgende zetelverdeling geeft: 

N-VA  4 zetels 

Vlaams belang 2 zetels  

Groen  1 zetel 

CD&V  1 zetel; 

Gelet op de publicatie van de zetelverdeling op de gemeentelijke website op 14 december 2018; 

Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in haar 1ste vergadering de leden van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verkiest; 
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Overwegende dat de leden voor het BCSD worden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van 
voordracht, ondertekend door een meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van 
lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, of, als de voorgedragen kandidaat 
deelgenomen heeft aan de verkiezingen, door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of 
groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen ;  

Overwegende dat deze akten uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad 
aan de algemeen directeur dienen te zijn overhandigd;  

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-leden van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst op volgende data werden overhandigd aan de waarnemend algemeen 
directeur: 

Groen  30 november 2018 

CD&V  14 december 2018 

Vlaams Belang 18 december 2018 

N-VA  19 december 2018; 

Gelet op de vaststelling door voorzitter Lieven De Smet dat de gezamenlijke akte van voordracht van 
de kandidaat-leden ontvankelijk zijn overeenkomstig de voorwaarden, bepaald in artikel 92 derde lid 
van het Decreet Lokaal Bestuur; dat alle verplichte gegevens werden verstrekt en dat de voorgedragen 
kandidaten gesteund worden door voldoende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 

Overwegende dat volgende personen worden voorgedragen als kandidaat-leden van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst:  

N-VA 

- Kathelijne Peeters 

- Christof Victor 

- Diana Celis 

- Godelieve Wynants 

Vlaams Belang 

- Patrick Molle 

- Yvonne Schenk 

Groen 

- Eric De Swaef 

CD&V 

- Catharina Van Osta; 

Overwegende dat de kandidaat-leden alvorens hun mandaat te aanvaarden volgende eed dienen af te 
leggen in handen van de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 'Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'; 

Neemt akte: 

- van volgende zetelverdeling binnen het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst: 4 zetels voor N-
VA, 2 zetels voor Vlaams Belang, 1 zetel voor Groen en 1 zetel voor CD&V. 

- van het feit dat volgende voorgedragen kandidaat-leden verkozen zijn verklaard: 

N-VA 

- Kathelijne Peeters 

- Christof Victor 
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- Diana Celis 

- Godelieve Wynants 

Vlaams Belang 

- Patrick Molle 

- Yvonne Schenk 

Groen 

- Eric De Swaef 

CD&V 

- Catharina Van Osta. 

- van het feit dat de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in handen van de 
voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn volgende eed afleggen: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 

 

3. AANSTELLING VERTEGENWOORDIGERS WZG VOORKEMPEN 
 

 

Gelet op artikel 13 §1 en artikel 18§ van de statuten van de woonzorggroep Voorkempen die stellen 
dat de leden van de algemene vergadering en de bestuurders met stemrecht in de Raad van bestuur 
gekozen worden door en uit de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; dat telkens wanneer 
een nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt geïnstalleerd, de raad haar afgevaardigden 
binnen de algemene vergadering aanduidt, evenals haar bestuurders met stemrecht; 

Overwegende dat de afgevaardigden in de algemene vergadering aangewezen worden bij geheime 
stemming en in één enkele stemronde; dat elk lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hiervoor 
over één stem beschikt; dat bij staking van stemmen de jongste kandidaat in jaren wordt verkozen; 

Overwegende dat 11 vertegenwoordigers dienen te worden aangeduid; 

Overwegende dat de bestuurders met stemrecht aangewezen worden bij geheime stemming en in één 
enkele stemronde; dat elk lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beschikt over één stem; dat 
bij staking van stemmen de jongste kandidaat in jaren verkozen wordt; 

Overwegende dat 4 bestuurders dienen te worden aangeduid; 

Overwegende dat in de Raad van bestuur maximaal 2/3de van de bestuurders met stemrecht van 
hetzelfde geslacht mogen zijn; 

Gelet op de 1ste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden; 

Overwegende dat de geheime stemming voor de aanduiding van de afgevaardigden in de algemene 
vergadering van de WZG Voorkempen Welzijnsvereniging volgende uitslag geeft: 

1 blanco stembiljet 

1 ongeldig stembiljet 

28 geldige stembiljetten; 

Overwegende dat volgende raadsleden volgend aantal stemmen hebben gekregen: 

Naam      Aantal bekomen stemmen 

Niels Broeckx     2 

Véronique D'Exelle    3 

Lieselotte Decroix    2 
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Maya De Backer    2 

Pieter Gielis     2 

Iefke Hendrickx     2 

Patrick Molle     3 

Dieter Peeters     3 

Kathelijne Peeters    3 

Paul Valkeniers     3 

Christof Victor     3      

Overwegende dat de geheime stemming voor de aanduiding van de bestuurders met stemrecht 
volgende uitslag geeft: 

1 blanco stembiljet 

29 geldige stembiljetten; 

Overwegende dat volgende raadsleden volgend aantal stemmen hebben gekregen: 

Naam      Aantal bekomen stemmen 

Véronique D'Exelle    8 

Maya De Backer    5 

Patrick Molle     7 

Dieter Peeters     1 

Christof Victor     8    

Besluit: 

Artikel 1 

Volgende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan te duiden als afgevaardigde in de 
algemene vergadering van de Woonzorggroep Voorkempen-Welzijnsvereniging: 

Niels Broeckx      

Véronique D'Exelle     

Lieselotte Decroix     

Maya De Backer     

Pieter Gielis      

Iefke Hendrickx     

Patrick Molle      

Dieter Peeters      

Kathelijne Peeters     

Paul Valkeniers      

Christof Victor.      

Artikel 2 

Volgende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aan te duiden als bestuurder met stemrecht 
in de Raad van bestuur van de Woonzorggroep Voorkempen-Welzijnsvereniging: 

Véronique D'Exelle 
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Maya De Backer 

Patrick Molle 

Christof Victor. 

Artikel 3 

Dit besluit en de uittreksels uit het strafregister van de verkozenen over te maken aan de directeur van 
de Woonzorggroep Voorkempen - Welzijnsvereniging. 

 
 
Zitting geheven te 21.05 uur. 

 
 
 
Rony Lejaeghere, 
algemeen directeur 

Lieven De Smet, 
voorzitter 

 


