
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 29 januari 2019 om 19.35 uur

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, Voorzitter
NACHTERGAELE Joris, Burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Afwezig:

De voorzitter opent de zitting om 19.35 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van 2 januari 2019 wordt goedgekeurd.

2. VASTLEGGEN VAN DE DATA VAN DE ZITTINGEN IN 2019

De raadszittingen worden ingepland elke laatste dinsdag van de maand, uitgezonderd de maanden 
oktober en december waarin de zitting wordt verschoven door de schoolvakantie. 

Volgende data voor 2019 worden vastgelegd:

 29 januari
 26 februari
 26 maart
 30 april
 28 mei
 25 juni
 24 september
 22 oktober
 26 november
 19 december

3. KENNISNAME WAARNEMEND VOORZITTER

Feiten en context

Conform artikel 7, §5, derde lid DLB moet de voorzitter vervangen worden als hij om een andere reden 
dan de redenen, vermeld in het eerste lid, tijdelijk afwezig is, of als hij bij een welbepaalde 
aangelegenheid betrokken partij is als vermeld in artikel 27 .

Voorzitter Steve De Boever heeft bij mailbericht van 10 januari 2019 opgedragen aan gemeenteraadslid 
Tom D’hont om het voorzitterschap waar te nemen.



Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 7 §5.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van de aanduiding van gemeenteraadslid Tom D’hont als waarnemend 
voorzitter.

4. GOEDKEUREN VAN EEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN

Feiten en context

Artikel 74 DLB verplicht de raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van de zittingsperiode zijn 
werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement. Het Decreet Lokaal Bestuur geeft tevens aan 
welke aangelegenheden de raad in dit reglement dient te regelen. Uiteraard kan de raad ook andere 
onderwerpen aangaande zijn werking daarin opnemen, deze mogelijkheid is ook aangegeven in 
sommige bepalingen van het DLB. Het ontwerp van huishoudelijk reglement dat aan de raad ter 
goedkeuring wordt voorgelegd is een model dat door de vereniging van steden en gemeenten is 
aangereikt en bijgewerkt werd overeenkomstig de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn in 
Maarkedal. 

Bevoegdheid

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en 76.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Tussenkomsten

Schepen Ann De Tollenaere licht dit agendapunt toe. Voor een volledige weergave van de toelichting 
wordt verwezen naar het zittingsverslag.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt goedgekeurd.

5. GOEDKEUREN VAN EEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR MANDATARISSEN

Feiten en context

Artikel 74 DLB bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische code aanneemt. De 
deontologische code kan omschreven worden als het geheel van beginselen, gedragsregels die 
gemeenteraadsleden als leidraad nemen bij de uitoefening van hun mandaat. Het ontwerp van de 
deontologische code dat aan de raad ter goedkeuring wordt voorgelegd is een model dat door de 
vereniging van steden en gemeenten is aangereikt.

Bevoegdheid

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74.

Juridische grond



Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De deontologische code voor lokale mandatarissen wordt goedgekeurd.

6. KENNISNAME VAN HET PROCES-VERBAAL VAN EEDAFLEGGING VAN EEN LID VAN HET BIJZONDER 
COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

Feiten en context

Mevrouw Krist Vankeirsbilck heeft op 15 januari 2019 als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst de eed afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en in 
aanwezigheid van de algemeen directeur.

Bevoegdheid

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78.

Juridische grond

Het decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 96 §1.

BESLUIT

Enig artikel
Er wordt kennis genomen van het proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Krist Vankeirsbilck, lid 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

7. PILOOTPROJECT EUROPEAN DISABILITY CARD

Feiten en context

In het verleden liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen en andere 
voordelen mis omdat zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier 
konden ‘bewijzen’. 

Met een European Disability Card kunnen personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie 
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.  

Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende 
voordelen: 

• Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde 
groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan 
welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme. 

• Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: medische 
bewijsstukken vermeldden net wel de beperking.  

• Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese 
landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).  

• De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen toe 
te kennen aan personen met een beperking 

• Het initiatief van de European Disability Card draagt bij aan een inclusiever beleid.  



Een Vlaming met een beperking – en waarvan de beperking erkend is – kan digitaal een kaart aanvragen 
bij de onderstaande instellingen: 
1. FOD Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handicap  
2. Vlaams Agentschap personen met een handicap (VAPH).

Bevoegdheid

Artikel 77 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Er wordt akkoord gegaan met het gebruik en de promotie van de European Disability Card.

Artikel 2
OCMW Maarkedal aanvaardt de European Disability Card binnen de eigen OCMW- en gemeentelijke 
diensten. De kaarthouders krijgen hierdoor bijhorende erkenning en mogelijke voordelen.

Artikel 3
OCMW Maarkedal stimuleert en promoot bij lokale ondernemingen de mogelijke voordelen voor 
kaarthouders van de European Disability Card.

8. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 19.45 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
Algemeen directeur Voorzitter


