
TOELICHTENDE NOTA VAN DE ZITTING VAN DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 

 

 
OPENBAAR  

Administratie 

1 Goedkeuren notulen van de vorige zitting. 

 

Toelichtende nota 

Elk raadslid heeft de notulen ontvangen ter goedkeuring. 

Kan iedereen deze goedkeuren? 

 

2 Goedkeuring huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn. 

 

Toelichtende nota 

Ik verwijs naar het decreet lokaal bestuur, inzonderheid artikel 74 en 76. 

Deze artikelen regelen de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Bijgevolg dient de raad voor maatschappelijk welzijn bij de aanvang van de nieuwe 

legislatuur ook een nieuw huishoudelijk reglement vast te stellen. 

Een ontwerp van huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

 

3 Aanduiden vervanger voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Toelichtende nota 

De voorzitter van bijzonder comité voor sociale dienst, dhr. Thierry Walbrecht duidt de 

voorzitter van het Vast bureau aan als zijn vervanger, nl. Dhr. Robby De Caluwé. 

De raad neemt akte. 

 

4 Lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas 

en water – aanduiding vertegenwoordiger (en plaatsvervangend 

vertegenwoordiger). 

 

Toelichtende nota 

De leden van de adviescommissie (elektriciteit, water en gas ) beslissen over individuele 

dienstverlening. 

In het decreet lokaal bestuur is voorzien  dat dit behoort tot de taken van een lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Hiervoor dient ook een plaatsvervanger te worden aangesteld. 

Deze aanstelling gebeurt bij geheime stemming. 

lid BCSD : 

plaatsvervanger : 

 

5 Goedkeuring deontologische code. 

 

Toelichtende nota 

Ik verwijs naar art. 74 van het DLB dat stelt dat de artikelen 18 t.e.m. 39 van het DLB 

m.b.t. de werking van de gemeenteraad ook van toepassing zijn op de raad voor 

maatschappelijk welzijn, maar met dien verstande dat 

- gemeente dient gelezen te worden als raad voor maatschappelijk welzijn, 

- gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn, 

- gemeenteraadslid als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

- gemeenteraadsleden als  leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, 

- college van burgemeester en schepenen als vast bureau, 

- schepen als lid van vast bureau 



... 

Concreet betekent dit dat de deontologische code van de gemeenteraadsleden ook van 

toepassing is op de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Kan de raad voor maatschappelijk welzijn de deontologische code goedkeuren? 


