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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 24 mei 2019
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer 
Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Frans Wymeersch, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid 
(s.pa); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (s.pa); de heer 
Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid 
(Vlaams belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (s.pa); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); 
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore 
Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Koen De 
Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier

Afwezig:
de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang)

Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (s.pa)

4 2019_OR_00044 Ontwerp deontologische code lokale mandatarissen van stad en 
OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
In het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn een deontologische code aannemen. Deze deontologische code geldt voor de lokale 



2/3 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

mandatarissen van de stad en het OCMW.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de deontologische code voor lokale 
mandatarissen goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 39, 55, 74, 83 en 112.

Argumentatie
De deontologische code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om deontologisch 
zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van hun mandaat. Ze bevat de rechten en 
plichten die opgenomen zijn in de regelgeving, alsook de regels die voortvloeien uit een soort 
gewoonterecht over wat je wel en niet kan doen als lokale mandataris. De code heeft als doel 
meer duidelijkheid te geven over wat bestuurlijke integriteit inhoudt.
De deontologische codes voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW zijn analoog 
opgesteld en in eenzelfde document opgenomen.
Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur moeten de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn een deontologische code aannemen. De deontologische code 
vastgesteld door de gemeenteraad geldt ook voor het college van burgemeester en schepenen, 
deze vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn geldt ook voor het vast bureau en 
het bijzonder comité sociale dienst. Als deze organen dat wensen, kunnen zij eventueel zelf een 
deontologische code vaststellen, maar die moet dan minstens de deontologische code van de 
gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn omvatten. Daarom wordt voorgesteld 
voor alle politieke mandatarissen van stad en OCMW dezelfde code te hanteren.
De deontologische code is eveneens van toepassing op het kabinetspersoneel.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de vorige versie van de deontologische code voor de politieke mandatarissen van de stad en het 
OCMW op te heffen.

Artikel 2
de deontologische code voor de politieke mandatarissen van de stad en het OCMW goed te 
keuren. 
Een exemplaar van de deontologische code wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
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Deontologische code lokale mandatarissen 
Deontologische code gemeenteraad 2013
Deontologische code OCMW-raad 2013

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter


