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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 
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van 
De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter 
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen 
Ooms, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:50 uur. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

1. Betreft: OR/2021/029 - Ontslag OCMW-raadslid dhr. Vermeiren Eric. Aktename.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op de installatie van rechtswege van de raad voor maatschappelijk welzijn op 2 januari 
2019; 
Overwegende dat het raadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat het ontslag definitief is zodra de voorzitter van 
de raad voor maatschappelijk welzijn de kennisgeving ontvangt; 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 29 en artikel 74 van het Decreet Lokaal Bestuur de 
briefwisseling gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en die 
bestemd is voor de raad voor maatschappelijk welzijn, wordt meegedeeld aan de raadsleden; 
Overwegende dat dhr. Eric Vermeiren schriftelijk zijn ontslag heeft ingediend als lid van de raad 
voor maatschappelijk welzijn op 2 september 2021; 
Overwegende dat de mandaten van gemeenteraadslid en lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn ondeelbaar zijn, wat inhoudt dat de gevolgen die verbonden zijn aan het mandaat, zoals 
ontslag, hun uitwerking hebben in de beide rechtspersonen; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt akte van het schriftelijk ontslag d.d. 2 september 2021 van dhr. Eric Vermeiren als lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

2. Betreft: OR/2021/026 - Aanduiding plaatsvervangers leden bijzonder comité voor de sociale 
dienst. N-VA fractie. Kennisname.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals 
goedgekeurd in zitting d.d. 1 september 2021; 
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 
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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; 
Overwegende 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 het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 juni 2021 inzake de 
kennisname van het ontslag van dhr. Kristof Van Hoye als lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
Overwegende dat dhr. Van Hoye werd aangeduid als plaatsvervanger bij het bijzonder comité 
voor de sociale dienst, in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 oktober 2020; 
dat het aangewezen is een vervanger te voorzien; 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 21 juni 2021 inzake de 
aktename van de installatie van rechtswege van mevr. Sabine Fransen als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
Overwegende dat mevr. Sabine Fransen kan aangeduid worden als plaatsvervanger in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst, ter vervanging van dhr. Kristof Van Hoye; 
Gelet op voorliggende verklaring vanwege de N-VA fractie waarbij plaatsvervangers voor álle 
leden van de fractie worden aangeduid; 
Overwegende 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; dat de betreffende verklaring tegen ontvangstbewijs werd 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 27 augustus 
2021; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van de aanduiding van de plaatsvervangers voor de effectieve leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst binnen de N-VA fractie. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

3. Betreft: OR/2021/027 - Opvolgingsrapportering BBC. Goedkeuring.   
Gelet op het artikel 263 van het decreet over het lokaal bestuur houdende de 
opvolgingsrapportering inzake de beleidsopvolging; 
Gelet op het document dat bij deze beslissing is gevoegd inzake de opvolgingsrapportering; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De opvolgingsrapportering, zoals bedoeld in artikel 263 van het decreet over het 
lokaal bestuur, wordt  goedgekeurd. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

4. Betreft: OR/2021/028 - Vervreemding Helhoekweg 26. Splitsing perceel en opmetingsplan. 
Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
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Gelet op de beslissing van het vast bureau d.d. 4 januari 2021, houdende de goedkeuring voor 
het realiseren van noodwoningen op het perceel Helhoekweg 24 en dit te financieren deels met 
een subsidiëring en deels met een verkoop van de woning Helhoekweg 26; 
Gelet op het opmetingsplan voor de Helhoekweg 26, d.d. 5 augustus 2021, opgemaakt door Geo 
Landmeters, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten, met een splitsing 10 meter achter de 
achterbouw op advies van de dienst omgeving en een bredere mogelijke oprit van 3 meter, 
zodat een auto naar achteren kan, waardoor mogelijks een meerwaarde kan gecreëerd worden; 
Overwegende dat de technische dienst bevraagd werd in verband met de impact op de bouw van 
noodwoningen op het perceel Helhoekweg 24, waarbij zij geen problemen zien bij een 
versmalling van het perceel Helhoekweg 26 met 1 meter voor de realisatie van de 
noodwoningen; 
Gelet op de verdere bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Notaris Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 2310 Rijkevorsel, aan te stellen voor het 
verlijden van de akte en de verkoop te organiseren via "Biddit", conform het opmetingsplan 
opgemaakt door Geo Landmeters, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten. 

De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met 
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 

De  Algemeen directeur, 
 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


