Wichelen, 13/02/2018

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DINSDAG 23 JANUARI 2018
Aanwezig:

Wim Annaert, Conny De Corte, Raymonda De Geyter, Eddy Leunis,
Eric Scheire, Anne-Marie Van der Helst, Inge Van Steendam,
Karlien Vereecken: raadsleden;
Christoph Van de Wiele: voorzitter;
Melissa De Jaeger: secretaris wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd:
De zitting wordt geopend om 20:05 uur.
OPENBARE ZITTING
Raadsleden Karlien Vereecken en Anne-Marie Van der Helst verklaren vanaf vandaag te willen zetelen
als onafhankelijk raadslid

1. Notulen vorige vergadering openbare zitting - Goedkeuring

De notulen van de openbare zitting van de raad van 19 december 2017 worden goedgekeurd.

2.

Eedaflegging en aanstelling van een raadslid - kennisname

De Raad neemt kennis van de eedaflegging en aanstelling van mevrouw De Geyter Raymonda 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, 4 januari 2018, 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 Raymonda De Geyter, geboren te Wichelen op 4 oktober 1950, wonende Heide 7 9260
Wichelen, voor hem verschenen en die bij gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 december 2017 tot
werkend lid van het OCMW werd verkozen verklaard ter vervanging van.
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 hij aangesteld werd verklaard in hoedanigheid van werkend lid van het OCMW om
het mandaat van Mevrouw Liesbet Van de Voorde 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 en hoopt op een goede samenwerking. Gezien er geen
rangorde werd bepaald in de installatievergadering, zal de alfabetische volgorde aangehouden
worden.
3.

Samenaankoop incontinentiemateriaal - kennisgeving gunning

De raadsleden nemen kennis van de gunning samenaankoop incontinentiemateriaal, onder regie van
OCMW Zele, aan Ontex als economisch meest voordelige aanbieder.

4.

Rapportering organisatiebeheersing - kennisname

De raadsleden nemen kennis van het rapport organisatiebeheersing.

5.

Communicatie personeel doelstellingen 2018 - kennisgeving

De raadsleden nemen kennis van de communicatiemomenten naar het personeel omtrent de
bereikte doelstellingen 2017 en nieuwe doelstellingen voor 2018.

6.

Varia OZ

De zitting wordt gesloten om 21:25 uur.

Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris wnd.,

De voorzitter,

Melissa De Jaeger

Christoph Van de Wiele

