Verslag van de agenda van de raad van 26 januari 2016
Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter
Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst
Anne-Marie, Van Steendam Inge, Vereecken Karlien, raadsleden
Melissa De Jaeger, wnd. secretaris
Verontschuldigd:
De voorzitter opent de zitting om 19u36.
OPENBARE ZITTING

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 22 december 2015)
De notulen van de raad van 22 december worden goedgekeurd.
2.

Eedaflegging en aanstelling van een raadslid - kennisname

De Raad neemt kennis van de eedaflegging en aanstelling van Mevr. Anne-Marie Van der Helst tot
werkend lid van het OCMW.
Eedaflegging van een plaatsvervangend lid aangesteld tot werkend lid van het OCMW
Luc Galle, gemeenteraadsvoorzitter van de gemeente Wichelen bevestigt op heden, negentwintig
december tweeduizend vijftien in aanwezigheid van Frans Coppens, gemeentesecretaris,
overeenkomstig art. 16§4 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de eed te hebben ontvangen van:
Mevrouw Anne-Marie Van der Helst, geboren te Aalst op 30 april 1959, wonende Pijpoelstraat 24 9260
Wichelen (Schellebelle), voor hem verschenen en die bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 januari 2013
tot werkend lid van het OCMW werd verkozen verklaard ter vervanging van Conny De Corte.
Het voornoemde lid heeft de decretaal voorgeschreven eed afgelegd.
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Waarvan een afzonderlijke akte is opgemaakt, die door beide partijen werd ondertekend en die hierbij
gevoegd is waarna zij aangesteld werd verklaard in hoedanigheid van werkend lid van het OCMW om
het mandaat van mevrouw Conny De Corte te voleindigen.
Betrokken persoon voldoet op ononderbroken wijze aan al de vereisten van verkiesbaarheid en bevindt
zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid en onverkiesbaarheid voorzien door het decreet
van 19 december 2008.
De Voorzitter verwelkomt het nieuwe raadslid Anne-Marie Van der Helst en hoopt op een goede
samenwerking. Gezien er geen rangorde werd bepaald in de installatievergadering, zal de alfabetische
volgorde aangehouden worden.
3.

Eedaflegging en aanstelling van een raadslid - kennisname

De Raad neemt kennis van de eedaflegging en aanstelling van Mevr. Conny De Corte tot werkend lid
van het OCMW.

Eedaflegging van een plaatsvervangend lid aangesteld tot werkend lid van het OCMW
Luc Galle, gemeenteraadsvoorzitter van de gemeente Wichelen bevestigt op heden, tweeëntwintigste
januari tweeduizend zestien in aanwezigheid van Frans Coppens, gemeentesecretaris, overeenkomstig
art. 16§4 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, de eed te hebben ontvangen van:
Mevrouw Conny De Corte, geboren te Serskamp op 20 oktober 1962, wonende Bruin Kruis 2 9260
Wichelen (Serskamp), voor hem verschenen en die bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2014
tot werkend lid van het OCMW werd verkozen verklaard ter vervanging van Caroline Verstraeten.
Het voornoemde lid heeft de decretaal voorgeschreven eed afgelegd.
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Waarvan een afzonderlijke akte is opgemaakt, die door beide partijen werd ondertekend en die hierbij
gevoegd is waarna zij aangesteld werd verklaard in hoedanigheid van werkend lid van het OCMW om
het mandaat van mevrouw Caroline Verstraeten te voleindigen.
Betrokken persoon voldoet op ononderbroken wijze aan al de vereisten van verkiesbaarheid en bevindt
zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid en onverkiesbaarheid voorzien door het decreet
van 19 december 2008.
Gezien er geen rangorde werd bepaald in de installatievergadering, zal de alfabetische volgorde
aangehouden worden.
De raad neemt ook kennis van de vervanging in het Vast Bureau van raadslid Conny De Corte door
raadslid Inge Van Steendam vanaf 1 januari 2016.
4.

Vergoeding dienstreizen maatschappelijk werkers en diensthoofden– goedkeuring

De raad,
Overwegende dat de maatschappelijk werkers en de diensthoofden in het kader van de hun
toegewezen taken verplaatsingen maken met eigen voertuig;
Overwegende dat het billijk is de bij deze verplaatsingen gemaakte kosten op reglementaire wijze te
vergoeden;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1965 aangepast tot op heden, houdende algemene
regeling inzake reiskosten gemaakt voor dienstreizen door het gemeentepersoneel;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2000 houdende Personeel – vergoeding voor reiskosten
gemaakt voor dienstreizen met eigen voertuig – Aanpassing en latere wijzigingen en aanpassingen;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25 mei 2004 houdende vergoeding voor reiskosten gemaakt voor
dienstreizen met eigen voertuig;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- De maatschappelijk werkers en diensthoofden in dienst bij het OCMW van Wichelen worden
voor het dienstjaar 2016 gemachtigd gebruik te maken van hun persoonlijk voertuig voor dienstreizen
in het belang van het bestuur en dit zowel binnen als buiten de gemeente.
Art.2.- Deze toelating is onderworpen aan volgende voorwaarden:
a) ze geldt slechts voor het kalenderjaar 2016 ;

b) betrokkenen moeten een ritblad bijhouden, vermeldend datum en doel van de verplaatsingen,
evenals het aantal afgelegde kilometers;
c) deze toelating is beperkt tot het aantal kilometers dat strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van
hun opdrachten.
d) de verkrijger verbindt er zich toe een uitbreiding van zijn autopolis aan te vragen bij zijn
verzekeringsmaatschappij waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dienstverplaatsingen
verzekerd is.
e) tot dekking van de kosten die voortspruiten uit het gebruik van het voertuig wordt een vergoeding
toegekend overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 december 1965 aangepast tot op heden
en de raadsbeslissing d.d. 21 december 2000 en latere wijzigingen en aanpassingen;
Het bedrag van de vergoeding per kilometer bedraagt het jaarlijks op 1 juli aangepaste bedrag zoals
voorzien in onze raadsbeslissing d.d. 25 mei 2004 houdende vergoeding voor reiskosten gemaakt voor
dienstreizen met eigen voertuig
Art.3.- Deze beslissing wordt aan de bevoegde overheid medegedeeld.
5.

Varia

Overzicht projecten 2015.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u27.
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