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NOTULEN VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD 
 
 

Maandag 7 januari 2019 aansluitend op de gemeenteraad 
 

AANWEZIG 

Jeff Ceyssens, Lien Ceyssens, Joël Clijsters, Rudi Cober, Stefan  Daniels, Jos Drijkoningen, 
Geert Ercken, Fanta Geelissen, Martijn Geerits, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Mario Knippenberg, 
Elly Langens, Jacques Leten (voorzitter), Elke Luyckx, Marie-Jeanne Savelkoul, Michel 
Theunissen, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Edith 
Vanaken, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Mia Weltjens, Sietse Wils, en Stefan Goclon 
(algemeen directeur). 
 

 

 

 
Dagorde 

 
 

1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 

2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 

3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 

4. Verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst 

5. Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, 
bestaat uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld. 
 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot installatie van de gemeenteraadsleden en 
vaststelling van hun rangorde ; 
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is 
samengesteld; 
 

BESLUIT: 

 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234919
http://data.lblod.info/id/besluiten/9f010b7a-1fb7-4b9e-81f5-9a414f7efe55
http://data.lblod.info/id/besluiten/9f010b7a-1fb7-4b9e-81f5-9a414f7efe55
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Enig artikel. Akte te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat. 

 
 
 
 

2 Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, in dit geval Jacques Leten. 

 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69. 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de voorzitter van de 
gemeenteraad ; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook de voorzitter is van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, in dit geval Jacques Leten; 
 

BESLUIT: 

 
Enig artikel Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van Jacques Leten tot voorzitter 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
 
 
 

3 Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 
 
De samenstelling van het vast bureau is vastgesteld met overeenkomstige rangorde van het 
college van burgemeester en schepenen met de burgemeester als voorzitter van het vast 
bureau en de schepenen als leden van het vast bureau. 
 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79. 
 
Gelet op het Ministerieel besluit van 21 december 2018 houdende de benoeming van Liesbeth 
Van der Auwera tot burgemeester van de gemeente Bree; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad tot verkiezing van de schepenen ; 
 
Overwegende dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter is van het vast bureau en de 
schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau uitmaken; 
 
Overwegende dat de rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van 
burgemeester en schepenen van rechtswege de rang is die de leden in het vast bureau 
innemen; 
 

BESLUIT: 

 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234920
http://data.lblod.info/id/besluiten/b61b250d-e440-4de4-b196-125fdf7929bc
http://data.lblod.info/id/besluiten/b61b250d-e440-4de4-b196-125fdf7929bc
http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234935
http://data.lblod.info/id/besluiten/2ae7d1e4-5ef5-415b-bc77-8799b234af72
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Enig artikel. Akte te nemen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige 
rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen 
als leden van het vast bureau. 

 

  

4 Verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale 

Dienst 
 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Katja Verheyen, wordt verkozen verklaard als voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 7 januari 2019 tot 31 
december 2024. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90. 
 
Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst op naam van Katja Verheyen werd overhandigd aan de algemeen 
directeur op 19 december 2018, zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van 
de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van 
de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat de voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen 
op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen 
die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen; 
 
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst dus ontvankelijk is; 
 
Overwegende dat Katja Verheyen geen voorzitter of lid van het vast bureau is; 
 
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst de 
decretaal voorziene eed heeft afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Overwegende dat deze eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor het mandaat als schepen 
als vermeld in artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur. 
 
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van 
een einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Akte te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-

voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 
Artikel 2 De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Katja Verheyen, wordt verkozen verklaard 

als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 7 
januari 2019 tot 31 december 2024. 

 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234947
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Artikel 3 Akte te nemen van de eedaflegging van de verkozen verklaarde voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd wordt 
aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 7 januari 2019. 

 

  
 

5 Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 
 
De voorgedragen kandidaten worden verkozen verklaard als leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst en leggen de eed af: 

 
 
De gemeenteraad, 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de 
artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96. 
 
Overwegende dat het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter 
niet inbegrepen, vastgelegd is op 8 leden; 
 
Overwegende dat binnen de 60 dagen na de verkiezingen, volgende verklaringen tot 
lijstenverbindingen werden bezorgd aan de algemeen directeur: 
lijstenverbinding tussen CD&V, NVA en BROS 
 
Overwegende dat de algemeen directeur op 14 december 2018 op de webtoepassing van de 
gemeente bekendmaakte hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst 
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen; 
 
Overwegende dat de zetelverdeling er als volgt uit ziet: 

 CD&V, NVA en BROS heeft 5 zetels; 
 Verjonging heeft 3 zetels 

 
Overwegende dat volgende lijsten een akte van voordracht bezorgden aan de algemeen 
directeur: 

 CD&V, NVA en BROS heeft op 19 december 2018 de akte van voordracht bezorgd; 
 Verjonging heeft op 27 december 2018 de akte van voordracht bezorgd; 

 
Overwegende dat alle akten van voordracht minstens 8 dagen voor de installatievergadering 
werden bezorgd en dus tijdig zijn; 
 
Overwegende dat de akten van voordracht ter zitting werden overhandigd aan de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend 
zijn door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben 
deelgenomen; 
 
Overwegende dat uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de 
voorwaarden; 
 
Overwegende dat de ingediende akten van voordracht ontvankelijk zijn en de kandidaten dus 
verkozen kunnen verklaard worden; 
 

http://data.lblod.info/WetgevingDocument/1029017
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234943
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234944
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234948
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234949
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950
http://data.lblod.info/WetgevingArtikel/1234950


Vergadering Gemeenteraad // Maandag 7 januari 2019 // Pagina 5 van 6 

 

Overwegende dat geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst schriftelijk afstand heeft gedaan van mandaat; 
 
Overwegende dat niemand van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst afwezig is; 
 
Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-
leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden; 
 
Overwegende dat deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst de 
voorgeschreven eed hebben afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat voor geen enkel kandidaat-lid een einddatum werd opgenomen in de akte 
van voordracht; 
 
Overwegende dat na de installatie van de kandidaten beide geslachten vertegenwoordigd zijn 
in het bijzonder comité voor de sociale dienst en deze dus rechtsgeldig samengesteld is; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Akte te nemen van: 
 Het ontbreken van afstanden van mandaat; 
 
Artikel 2 Volgende voorgedragen kandidaten verkozen te verklaren als leden van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst en akte te nemen van hun eedaflegging: 
 
Bienda Bielen 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers. 
 
Bruno Dreezen 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers. 
 
Filip Van Lindt 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers. 
 
Gerda Broens 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers. 
 
Gerda Verstappen 
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Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Opvolgers: 

Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum 
Eerste opvolger   Roel Coninckx      

 
Luc Bloemen 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Opvolgers: 

Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum 
Eerste opvolger   Sandra Haveneers      

 
Marleen Gabriels 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Geen opvolgers. 
 
Sylvia Surkyn 
 
Startdatum: 7 januari 2019 
Einddatum: 31 december 2024 
 
Opvolgers: 

Plaats opvolging Officiële naam Begindatum Einddatum 
Eerste opvolger   Frieda Geelen      

 
Artikel 3 Akte te nemen van het gegeven dat er geen leden van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst verhinderd zijn. 
 

  
 

 
 
 
 
Namens de OCMW-raad 
 
Stefan Goclon  Jacques Leten 
Algemeen directeur  voorzitter 


