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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, An Wouters, Zoë Wouters, Lutgarda Backx, 
Kevin Druyts, Beate Hofkens, Peter Janssens, Aline Maes, Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. 

Verontschuldigd: Renilde Willemse, Raadslid 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.40 uur. 
 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
1. Betreft: OR/2019/026 - Welzijnszorg Kempen. Budget 2019 - Budgetwijzigingen 2018 - 

Correctie jaarrekening 2017. Kennisname.   
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen als Welzijnsvereniging van het publiek recht 
onderworpen aan het deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 2 van het decreet van 22 december 2017; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen dezelfde regelgeving volgt als haar vennoten; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en 
beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's; 
Overwegende dat Welzijnszorg Kempen bijgevolg eveneens een meerjarenplan volgens de regels 
van de beheers- en de beleidscyclus diende op te maken; 
Gelet op de omzendbrief van minister Bourgeois BB2013/6 die stelt dat het meerjarenplan van 
de publiekrechtelijke OCMW vereniging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraden van 
alle deelnemende OCMW’s van de vereniging; 
Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de Algemene 
Vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het budget en het 
meerjarenplan; 
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 12 december 
2018 het meerjarenplan volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus en het budget 
2018 met eenparigheid van stemmen goedkeurde; 
Overwegende dat de OCMW-raden een termijn van 50 dagen hebben om dit punt te agenderen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.-  Kennis te nemen van het budget 2019 van Welzijnszorg Kempen. 
Art.2.-  Kennis te nemen van de budgetwijzigingen 2018 van Welzijnszorg Kempen. 
Art.3.-  Kennis te nemen van de correctie van de jaarrekening 2017 van Welzijnszorg Kempen. 
Art.4.-  Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan Welzijnszorg Kempen. 
   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
2. Betreft: OR/2019/030 - Aanduiding plaatsvervangers bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Kennisname.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
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Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals 
goedgekeurd in zitting d.d. 28 januari 2019; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39, §1 en §2 van het huishoudelijk reglement van de 
raad voor maatschappelijk welzijn plaatsvervangers kunnen worden aangeduid die de effectieve 
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst vervangen als die afwezig zijn; dat deze 
plaatsvervangers lid moeten zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en moeten worden 
aangewezen door een meerderheid van de leden van de raad die de voordrachtakte hebben 
ondertekend van het effectieve lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst; dat de 
aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen ontvangstbewijs aan de algemeen 
directeur; dat deze verklaring ter kennis dient te worden gebracht van de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens de eerstvolgende zitting; dat de aanduiding geldig is vanaf de 
datum vermeld op het ontvangstbewijs; 
Overwegend dat de plaatsvervanger overeenkomstig artikel 39, §4 van het huishoudelijk 
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn slechts kan deelnemen aan de vergadering 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst als dat ten minste twee werkdagen 
voorafgaandelijk aan de vergadering werd gemeld aan de voorzitter en de secretaris van de 
vergadering; 
Gelet op voorliggende verklaringen voor de vervanging van volgende comitéleden: 

 mevr. An Wouters; 

 mevr. Zoë Wouters; 

 dhr. Jürgen Van Leuven; 

 mevr. Hilde Janssen; 
Overwegende dat de betrokken effectieve leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
werden voorgedragen door 14 raadsleden; dat de plaatsvervangers die worden voorgedragen lid 
zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn en werden voorgedragen door een meerderheid 
van de raadsleden die de voordrachtakte hebben ondertekend van het effectieve lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, te weten 10 raadsleden; dat de betreffende 
verklaringen tegen ontvangstbewijs werden afgegeven aan de algemeen directeur; dat de 
aanduiding van de plaatsvervangers voor het bijzonder comité voor de sociale dienst geldig is 
vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs, te weten 11 maart 2019; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de aanduiding van de plaatsvervangers van de leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst, als volgt: 

Plaatsvervangers van mevr. An Wouters   

1. Dorien Cuylaerts 5. Nathalie Stoffelen 

2. Nathalie Cuylaerts 6. Kevin Druyts 

3. Karl Geens 7. Beate Hofkens 

4. Stefan Maes 8. Peter Janssens 

Plaatsvervangers van mevr. Zoë Wouters   

1. Dorien Cuylaerts 5. Nathalie Stoffelen 

2. Nathalie Cuylaerts 6. Kevin Druyts 

3. Karl Geens 7. Beate Hofkens 

4. Stefan Maes 8. Peter Janssens 

Plaatsvervangers van dhr. Jürgen Van Leuven   

1. Dorien Cuylaerts 5. Nathalie Stoffelen 

2. Nathalie Cuylaerts 6. Kevin Druyts 

3. Karl Geens 7. Beate Hofkens 

4. Stefan Maes 8. Peter Janssens 

Plaatsvervangers van mevr. Hilde Janssen   
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1. Bob Van den Eijnden   

2. Wim De Visscher   

3. Lieven Van Nyen   

   De raad voor maatschappelijk welzijn, O.Z., 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.48 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 

 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


