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Agenda

Mevrouw

Mijnheer

Overeenkomstig artikel 6 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk weLzijn op woensdag 2 januari
2019 aansl.uitend na de instaLLatievergadering van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal

van het stadhuis voor de afhandel.ing van de agendapunten zoals vermeld in de bijtage.
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OPENBARE ZITTING

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

1 2019_IOR_00004 Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn: 
kennisneming

De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat van rechtswege uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn moet samengesteld zijn uit personen van 
een verschillend geslacht. 

2 2019_IOR_00003 Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn: kennisneming

De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

3 2019_IOR_00005 Samenstelling en voorzitter vast bureau: kennisneming

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen van 
rechtswege de leden van het vast bureau.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en 
schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

4 2019_IOR_00001 Bijzonder comité voor de sociale dienst:  verkiezing van de 
voorzitter, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Ingevolge artikel 90 van het decreet lokaal bestuur verkiest de raad voor maatschappelijk 
welzijn hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen op basis 
van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de 
lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht 
ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat zijn verkozen. De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.
Op datum werd bij de algemeen directeur de akte van voordracht van mevrouw Sofie Heyrman 
als kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ingediend. 
De voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of 
de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden. In voorkomend geval 
wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard.

5 2019_IOR_00002 Bijzonder comité voor de sociale dienst:  verkiezing van de 
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leden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Ingevolge artikel 87 van het decreet over het lokaal bestuur zal het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in Sint-Niklaas bestaan uit acht leden, exclusief de voorzitter. 
Ingevolge artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt het aantal leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de 
lokale verkiezingen hebben deelgenomen, naar verhouding van het aantal zetels waarover elke 
lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de voordrachtsakten 
ontvankelijk zijn. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun 
opvolgers verkozen verklaard. Vervolgens worden de geloofsbrieven onderzocht en leggen de 
leden van het bijzonder comité de volgende eed af in handen van de voorzitter van de OCMW-
raad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.


