
1 
 

Zittingsverslag Openbare zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 28.02.2019 

De voorzitter opent de vergadering om 0.10 uur. 

1. Goedkeuring notulen vorige openbare vergadering 

Raadslid Dieter Peeters: Zoals ik al aangaf in de gemeenteraadsvergadering, zou ik graag apart 

stemmen over de notulen en het zittingsverslag. 

De voorzitter concludeert dat de vergadering daarmee akkoord gaat. 

De notulen worden met 25 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 onthouding goedgekeurd. 

Het zittingsverslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

2. Igean Dienstverlening 

De voorzitter: We gaan over tot de stemmingen. Een aantal van de stemmingen die in de 

gemeenteraad zijn geweest, dienen in de OCMW-raad te worden herhaald. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de kandidatenlijst goedgekeurd. 

Verkozen worden: 

- Vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Sandra Lauryssen 

- Plaatsvervangend vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Christof Victor 

- Effectief lid beleidsgroep Energie: Christof Victor 

- Plaatsvervangend lid beleidsgroep Energie: Bert Batens 

- Lid raad van bestuur: Walter Brat 

- Lid raadgevende stem raad van bestuur: - 

 

3. Igean Milieu en Veiligheid 

Met eenparigheid van stemmen wordt de kandidatenlijst goedgekeurd. 

Verkozen worden: 

- Vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Sandra Lauryssen 

- Plaatsvervangend vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Christof Victor 

- Vertegenwoordiger adviescomité Veiligheid: Christof Victor 

- Vertegenwoordiger adviescomité Milieu: Walter Brat  

 

4. SVK-SAS 

Verkozen worden: 

- Vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Veronique D’Exelle 

- Plaatsvervangend vertegenwoordiger bijzonder algemene vergadering: Godelieve Wynants 

- Lid raad van bestuur: Veronique D’Exelle 

- Plaatsvervangend lid raad van bestuur: Godelieve Wynants 
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5. KINA 

Verkozen worden: 

- Lid van raad van bestuur: Veronique D’Exelle 

- Afgevaardigde algemene vergadering: Veronique D’Exelle 

- Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering: Charlotte Klima 

- Afgevaardigde algemene vergadering: Kathelijne Peeters 

- Plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering: Iefke Hendrickx 

 

6. Lokale Adviescommissie 

De voorzitter: We gaan over tot de laatste stemming voor vandaag, voor de lokale adviescommissie, 

betreffende de minimale levering van elektriciteit, gas en water. Er wordt een afvaardiging gevraagd 

van een lid van het bijzondere comité Sociale Dienst. Er dient één lid aangewezen te worden. U krijgt 

een blanco stembiljet en schrijft hier de naam op van het lid van het bijzonder comité Sociale Dienst. 

Voorgedragen is Diana Celis. 

Raadslid Dieter Peeters: Er is gezegd dat de kandidaat voor deze functie pas ter zitting voorgedragen 

konden worden. Misschien is het handig als er voor de stemming wordt gemeld wie de kandidaten 

zijn. 

De voorzitter: Excuus. Zijn er nog mensen die kandidaten voordagen? 

Raadslid Peter Arnauw: Wij dragen Eric De Swaef voor. 

Raadslid Piet Bouciqué: Wij dragen Patrick Molle voor. 

Verkozen wordt: 

- Diana Celis 

 

7. Samenwerking Public-Sourcing 

De voorzitter: De servicedeskmedewerker is voor drie maanden afwezig wegens het opnemen van 

zorgkrediet. Omdat het een knelpuntberoep betreft, is het onmogelijk om op de reguliere 

arbeidsmarkt vervanging te vinden voor deze medewerker. Vervanging is echter noodzakelijk. Public-

Sourcing is de partner die wordt voorgesteld om tijdelijk een ICT-profiel bij in te huren. Goedkeuring 

van de raad wordt gevraagd om aan de acute behoefte te voldoen door het voorstel goed te keuren. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd. 

De voorzitter: Dit is het einde van de openbare vergadering. Zijn er nog variapunten? 

 

8. Varia 

Raadslid Dieter Peeters: Ik zou nog graag de stand van zaken horen van audit van de serviceflats. 

Schepen Paul Valkeniers: Op 25 maart 2019 is er een afspraak met BDO om over de opdracht te 

praten over de financiële audit op de meerjarenplanning van de serviceflats. 
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Er zijn geen verdere varia. Derhalve wordt de openbare vergadering van de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn gesloten om 01.03 uur. 

De voorzitter bedankt het publiek, de notulist en de secretariaatsmedewerkers. 

 

 

Rony Lejaeghere     Lieven De Smet 

Algemeen directeur     voorzitter 


