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Openbare zitting 

DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

1 Vaststelling van de samenstelling van de OCMW-raad en vaststelling dat de 

OCMW-raad minstens één lid van het andere geslacht telt. 

Blijkens art. 68 par. 1 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bestaat de raad voor 

maatschappelijk welzijn (afgekort als OCMW-raad) uit dezelfde leden als de 

gemeenteraad.  Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de eedaflegging als 

gemeenteraadslid worden de leden van de OCMW-raad als geïnstalleerd beschouwd. 

 

De mandaten van gemeenteraadslid en OCMW-raadslid zijn in een stad zoals Harelbeke 

ondeelbaar (art. 15 en 70 DLB).   

 

Blijkens art. 11bis van de grondwet en art. 68 par. 2 DLB moet de OMCW-raad uit 

personen van verschillend geslacht bestaan.   Zo niet, dan wordt het laatste 

gemeenteraadslid in rang in de OCMW-raad (en enkel in de OCMW-raad) vervangen door 

een lid van het andere geslacht (nl. de eerste opvolger van het andere geslacht van 

zijn/haar lijst of – zo die er niet is – de eerste opvolger van het nadere geslacht van de 

lijst met het hoogste stemcijfer). 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De OCMW-raad stelt vast dat aan deze gendervoorwaarde is voldaan.  Daardoor is een 

vervanging van het laatste gemeenteraadslid in rang in de OCMW-raad niet aan de orde. 

 

2 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst (BCSD), onderzoek geloofsbrieven en eventuele eedaflegging. 

Blijkens art. 90 par. 1 van het decreet lokaal bestuur (DLB) verkiest de OCMW-raad op 

de vergadering aansluitend op de installatievergadering van de  gemeenteraad de 

voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). 

 

Kunnen als voorzitter van het BCSD verkozen worden: 

 

- hetzij de voorzitter of de leden van het vast bureau (dus de burgemeester of een 

schepen); 

- hetzij een lid van de OCMW-raad (dus een gewoon gemeenteraadslid). 

 

Als na de verkiezing van de voorzitter van het BCSD blijkt dat deze nog geen lid is van 

het college van burgemeester en schepenen, dan wordt hij/zij van rechtswege vanaf de 

eedaflegging als voorzitter van het BCSD als schepen toegevoegd aan het college van 

burgemeester en schepenen (art. 42 par. 1 laatste lid DLB). 

 

Blijkens art. 90 DLB gebeurt de verkiezing in principe (op de vergadering van de OCMW-

raad aansluitend aan de installatievergadering van de gemeenteraad) op basis van een 

collectieve voordracht die, wanneer hij ontvankelijk is, aanleiding geeft tot een 

verkozenverklaring. 

 

De voordracht moet uiterlijk acht dagen vóór de installatievergadering bij de algemeen 

directeur worden ingediend. 



 

De voordracht is maar ontvankelijk: 

 

- indien de voorgedragen kandidaat-voorzitter hetzij lid of voorzitter is van het vast 

bureau of lid is van de OCMW-raad; 

- indien hij tijdig werd ingediend; 

- indien hij is ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op alle lijsten 

die aan de verkiezingen deelnamen en die de eed aflegden als gemeenteraadslid en 

zo OCMW-raadslid zijn geworden (waardoor per definitie maar één ontvankelijke 

voordracht die leidt tot verkozenverklaring ter installatievergadering kan worden 

ingediend); 

- én indien hij is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde 

lijst als de voorgedragen kandidaat en die de eed aflegden als gemeenteraadslid en 

zo OCMW-raadslid zijn geworden.   Indien de lijst waarop de kandidaat-voorzitter 

werd verkozen maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van één van 

hen.  Deze meerderheidsvereiste geldt zowel voor de voorgedragen kandidaat als 

voor de voorgedragen kandidaat-opvolger(s), op straffe van onontvankelijkheid van 

de gehele voordracht. 

 

Niemand mag ook meer dan één voordracht voor de verkiezing van de voorzitter van het 

BCSD ondertekenen.  

 

De verkiezing (verkozenverklaring) gebeurt – in geval van ontvankelijke voordracht - op 

de vergadering van de OCMW-raad aansluitend aan de installatievergadering van de 

gemeenteraad.  Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekeningen mag enkel 

rekening worden gehouden met de handtekening van de verkozenen (inbegrepen de 

opvolgers) die op de installatievergadering van de gemeenteraad de eed hebben afgelegd 

als gemeenteraadslid en zo van rechtswege OCMW-raadslid zijn geworden. 

 

Op 12.12.2018 werd bij de algemeen directeur een voordrachtakte als kandidaat-voorzitter 

van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) ingediend op naam van mevrouw 

Lynn Callewaert, Ginstestraat 38, 8531 Harelbeke. 

 

De voorzitter van de OCMW-raad dient de voordracht op zijn ontvankelijkheid te 

onderzoeken aan de hand van de voorgaande principes en daarvan kennis te geven aan 

de OCMW-raad. 

 

Als de voorzitter van de OCMW-raad vaststelt dat de voordracht van mevrouw Lynn 

Callewaert tot voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het 

OCMW van Harelbeke ontvankelijk is dan is zij uit kracht van art. 90 par. 2 van het DLB, 

gelet op de vastgestelde ontvankelijke voordracht, verkozen verklaard tot voorzitter van 

het BCSD van het OCMW van Harelbeke.   

 

Voorgestelde beslissing 

 

Mevr. Lynn Callewaert  is verkozen verklaard tot voorzitter van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst (BCSD) van het OCMW van Harelbeke. 

 

*** 

Na de verkozenverklaring dienen de geloofsbrieven van mevr. Lynn Callewaert te worden 

beoordeeld.  Daarbij wordt nagegaan of mevr. Callewaert voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden (deel uitmaken van het vast bureau of de OCMW-raad) en 

zich niet in een specifiek geval van onverenigbaarheid of een geval van verhindering 

bevindt. 

De voorzitter van de OCMW-raad doet verslag in dat verband. 



 

Voorgestelde beslissing 

 

De OCMW-raad neemt er akte van dat mevr. Lynn Callewaert voldoet aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden als voorzitter van het BCSD en zich in die hoedanigheid 

niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid of verhindering. 

 

*** 

Aangezien mevr. Lynn Callewaert bij haar verkiezing als voorzitter van het BCSD geen 

voorzitter of lid is van het vast bureau, dient zij blijkens art. 90 par. 4 DLB de eed af te 

leggen in handen van de voorzitter van de OCMW-raad.   

Dit gebeurt in volgende bewoordingen voorgeschreven door art. 90 par. 4 DLB: “Ik zweer 

de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

Blijkens het aangehaalde artikel geldt deze eedaflegging ook als toegevoegd schepen 

binnen het college van burgemeester en schepenen. 

Voorgestelde beslissing 

 

De OCMW-raad neemt akte van deze eedaflegging. 

 

3 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

(BCSD), onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging. 

1. 

 

Binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) dient een bijzonder 

comité voor de sociale dienst (BCSD) te functioneren.  Dit BCSD bestaat uit een voorzitter 

en daarnaast een aantal leden (art. 87 decreet lokaal bestuur, DLB). 

 

Het aantal leden van het BCSD bedraagt in Harelbeke, op basis van het aantal zetels in de 

OCMW-raad, acht personen (zelfde artikel).  Daarnaast heeft het BCSD ook nog een 

afzonderlijke voorzitter. 

 

Blijkens art. 91 van het DLB worden de zetels van de gewone leden in het BCSD per lijst 

of groep van lijsten proportioneel verdeeld naar verhouding van het aantal verkozenen van 

iedere lijst ten opzichte van het totaal aantal leden van de OCMW-raad.   

 

De lijsten kunnen zich daartoe verbinden tot uiterlijk de zestigste dag na de 

gemeenteraadsverkiezingen (dit is 13.12.2018).  Er werden geen lijstenverbindingen 

ingediend, ook niet na de hierna vermelde verklaring van de lijsttrekkers. 

 

Uiterlijk op de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen (dit is op 14.12.2018) 

maakt de algemeen directeur voormelde berekening en wordt de zetelverdeling 

gepubliceerd op de webstek van de gemeente (art. 92 par. 2 DLB).  Gezien de lijsttrekkers 

eerder hadden verklaard dat er geen lijstenverbindingen zouden volgen, gebeurde deze 

berekening en bekendmaking op 04.12.2018. 

 

De berekening is de volgende.  De eenheden (gehele getallen) wijzen de rechtstreeks 

verkozen zetels aan.  De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in 

afnemende volgorde van de decimalen van voormelde bewerking.  Bij gelijke decimalen 

gaat de zetel naar de lijst of de groep van lijsten met het hoogste stemcijfer. 

 

 

 



 
aantal zetels BCSD excl. voorzitter (8) x aantal zetels in de OCMW-raad per lijst of groep van lijsten (N) 

aantal leden van de OCMW-raad (29) 

 

 

Sp.a-Groen:         8 x 11 zetels in de OCMW-raad = 3,0344828   geeft 3 zetels 

                                             29 

 

CD&V:                 8 x 7 zetels in de OCMW-raad  =  1,9310345  geeft 2 zetels 

                                            29 

 

Open Vld+:          8 x 5 zetels in de raad  =       1,3793103   geeft 1 zetel 

                                         29 

 

NVA:                   8 x 4 zetels in de raad  =       1,1034483   geeft 1 zetel 

                                         29 

 

VLAAMS BELANG: 8 x 2 zetels in de raad  =       0,5517241  geeft 1 zetel 

                                         29 

 

2. 

 

Het BCSD moet in het OCMW Harelbeke bestaan uit personen van verschillend geslacht 

(art. 11 bis grondwet en art. 94 DLB). 

 

De leden van het BCSD moeten verkiesbaar zijn als gemeenteraadslid (art. 87 par. 1 DLB). 

De voorzitter en de leden van het vast bureau kunnen geen gewoon lid van het BCSD zijn 

(art. 100 tweede lid DLB). 

 

Voor ieder kandidaat-lid kan, in volgorde van aanduiding van opvolging, een of meerdere 

opvolgers worden voorgedragen.  Dezelfde persoon kan opvolger zijn van twee of meer 

kandidaat-leden die op dezelfde akte zijn voorgedragen. Dezelfde persoon kan ook 

kandidaat-lid en kandidaat-opvolger zijn. 

 

3. 

 

Tijdens de vergadering aansluitend aan de installatievergadering van de gemeenteraad 

verkiest de OCMW-raad de gewone leden van het BCSD.  De procedure is geregeld in de 

artikelen 92 en 93 van het DLB. 

 

De leden en de kandidaat-opvolgers in het BCSD worden door de lijsten of groepen van 

lijsten voorgedragen op een voordrachtakte die aan een aantal in het DLB gestelde 

voorwaarden dient te voldoen. 

 

Niemand mag meer dan één voordracht ondertekenen. 

 

De voordracht moet uiterlijk acht dagen vóór de installatievergadering bij de algemeen 

directeur worden ingediend.  De algemeen directeur bezorgt een afschrift van deze akten 

aan de voorzitter van de OCMW-raad. 

 

  



Volgende voordrachtsakten voor het BCSD werden bij de algemeen directeur ingediend: 

 

Op 14.12.2018, de voordrachtsakte van de lijst spa.-Groen 

 

Kandidaat effectief en eventuele 

einddatum van het mandaat 

Eventuele kandidaat-opvolger(s) 

en eventuele einddatum van het mandaat 

1. Frank Vervaeke 1. Colin Casier 

2. Ershad Yaftali 

2. Delphine Noppe 1. Ginny Dupont 

2. Daphne De Deken 

3. Mia Verhaeghe - 

 

Op 14.12.2018, de voordrachtsakte van de lijst CD&V 

 

Kandidaat effectief en eventuele 

einddatum van het mandaat 

Eventuele kandidaat-opvolger(s) en 

eventuele einddatum van het mandaat 

1. Hannes Byttebier 1. Stijn Soetaert 

2. Eveline Accou 

2. Ingrid Calland 1. Sylvie Degezelle 

2. Martine De Ceuninck 

 

Op 14.12.2018, de voordrachtsakte van de lijst Open Vld + 

 

Kandidaat effectief en eventuele 

einddatum van het mandaat 

Eventuele kandidaat-opvolger(s) en 

eventuele einddatum van het mandaat 

1. André Vanassche 1. Dieter Vandenberghe 

2. Wim Mestdagh 

 

Op 14.12.2018, de voordrachtsakte van de lijst NVA 

 

Kandidaat effectief en eventuele 

einddatum van het mandaat 

Eventuele kandidaat-opvolger(s) en 

eventuele einddatum van het mandaat 

1. Sofie Tibergijn 1. Niko Tanghe 

 

Op 14.12.2018, de voordrachtsakte van de lijst VLAAMS BELANG 

 

Kandidaat effectief en eventuele 

einddatum van het mandaat 

Eventuele kandidaat-opvolger(s) en 

eventuele einddatum van het mandaat 

1. Rik Vandenabeele 1. Heidi Sohier 

 

4. 

 

De voordrachtakte moet tijdig ingediend zijn. 

 

De voordracht is verder maar ontvankelijk indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 

 

- de voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het 

beroep, het rijksregisternummer en de hoofdverblijfplaats van de kandidaat-leden en 

eventuele kandidaat-opvolgers; 

- de voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van 

de verkozenen op de lijsten die de voordracht doen; 

- de voordrachtsakte is voor akkoord ondertekend door de kandidaat-leden en 

eventuele kandidaat-opvolgers; 

- de voordrachtsakte is ondertekend door de meerderheid van de verkozenen van 

dezelfde lijst of groep van lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, 

of, als de voorgedragen kandidaat deelgenomen heeft aan de lokale verkiezingen, 



door de meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst of groep van lijsten die 

aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen. Het aantal handtekeningen wordt 

berekend na de schrapping van de ongeldige handtekeningen. Als een lijst of groep 

van lijsten maar twee verkozenen telt, volstaat de handtekening van een van hen.  

De voorgaande voorwaarden gelden ook voor eventuele kandidaat -opvolger; 

- tenzij het gaat om een lijst of groep van lijsten waaraan maar een zetel in het BCSD 

is toegewezen, vermeldt de voordrachtsakte kandidaat-leden van verschillend 

geslacht; 

- de voordrachtsakte vermeldt niet meer kandidaat-leden dan het aantal dat aan de 

lijst of groep van lijsten is toegewezen overeenkomstig artikel 91 DLB. 
 
De verkiezing (verkozenverklaring) gebeurt – in geval van ontvankelijke voordracht - op 

de vergadering van de OCMW-raad aansluitend aan de installatievergadering van de 

gemeenteraad.  Bij de beoordeling van het vereiste aantal handtekeningen mag, blijkens 

omzendbrief KB/ABB2018/3 van 26.10.2018, enkel rekening worden gehouden met de 

handtekening van de verkozenen (inbegrepen de opvolgers) die op de 

installatievergadering van de gemeenteraad de eed hebben afgelegd als gemeenteraadslid 

en zo van rechtswege OCMW-raadslid zijn geworden. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De hierna vermelde personen zijn verkozen verklaard in hun hierna vermelde 

hoedanigheid, de opvolgers in de aangegeven rang: 

 

Voor de lijst spa.-Groen 

 

Lid BCSD Opvolgend lid BCSD 

1. Frank Vervaeke 1. Colin Casier 

2. Ershad Yaftali 

2. Delphine Noppe 1. Ginny Dupont 

2. Daphne De Deken 

3. Mia Verhaeghe - 

 

Voor de lijst CD&V 

 

Lid BCSD Opvolgend lid BCSD 

1. Hannes Byttebier 1. Stijn Soetaert 

2. Eveline Accou 

2.  Ingrid Calland 1. Sylvie Degezelle 

2. Martine De Ceuninck 

 

Voor de lijst Open Vld + 

 

Lid BCSD Opvolgend lid BCSD 

1. André Vanassche 1. Dieter Vandenberghe 

2. Wim Mestdagh 

 

Voor de lijst NVA 

 

Lid BCSD Opvolgend lid BCSD 

1.  Sofie Tibergijn 1. Niko Tanghe 

 

  



 

Voor de lijst VLAAMS BELANG 

 

Lid BCSD Opvolgend lid BCSD 

1. Rik Vandenabeele 1. Heidi Sohier 

 

*** 

Na de verkozenverklaring dienen de geloofsbrieven van de verkozen leden van het BCSD 

door de OCMW-raad te worden beoordeeld (art. 99 en 9 van het decreet lokaal bestuur, 

DLB).   

Daarbij wordt nagegaan of de verkozen leden van het BCSD (effectieven en opvolgers) 

voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden (verkiesbaar zijn als gemeenteraadslid) en 

of ze zich niet in een specifiek geval van onverenigbaarheid bevinden (art. 10 en 100 eerste 

lid DLB). 

De voorzitter van de  OMCW-raad doet aan de raad verslag in dat verband. 

 

Voorgestelde beslissing 

 

De OCMW-raad neemt er akte van dat alle voornoemde effectieven voldoen aan de 

verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich in die hoedanigheid niet bevinden in een geval van 

onverenigbaarheid en keurt hun geloofsbrieven goed. 

 

*** 

Blijkens art. 96 van het DLB leggen de leden van het BCSD wiens geloofsbrieven zijn 

goedgekeurd, ook al hebben ze al als gemeenteraadslid de eed afgelegd, de eed als lid van 

het BCSD af in handen van de voorzitter van de OCMW-raad.  Dit gebeurt, in geval van 

algehele vernieuwing van het BCSD, in openbare zitting van de OCMW-raad aansluitend 

aan de installatievergadering van de gemeenteraad. 

Volgende personen leggen de eed af als lid van het BCSD: Frank Vervaeke, Delphine 

Noppe, Mia Verhaeghe, Hannes Byttebier, Ingrid Calland, André Vanassche, Sofie Tibergijn 

en Rik Vandenabeele. 

Voorgestelde beslissing 

 

De OCMW-raad neemt akte van de eedaflegging van Frank Vervaeke, Delphine Noppe, 

Mia Verhaeghe, Hannes Byttebier, Ingrid Calland, André Vanassche, Sofie Tibergijn en 

Rik Vandenabeele als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst BCSD. 

 

 

4 Vaststelling van de samenstelling van het vast bureau. 

De OCMW-raad stelt vast dat, na de verkiezing van mevr. Lynn Callewaert tot voorzitter 

van het bijzonder comité van de sociale dienst (BCSD), het vast bureau bestaat uit: 

 

De heer Alain Top, voorzitter van het vast bureau, en de dames en heren Francis Pattyn, 

Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi, David Vandekerckhove en 

Lynn Callewaert, leden van het vast bureau. 

 

 

5 Vragenkwartiertje. 


