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Hoofdstuk 1 — Inleiding. 
 
Artikel 1.1. 
Dit besluit regelt de werking van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst, voor zover niet 
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur, in het 
bijzonder door artikel 109 tot 111. 
 
Artikel 1.2. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan 
onder: 
1° comité: het bijzonder comité voor de sociale 

dienst; 
2° lid: lid van het bijzonder comité voor de socia-

le dienst; 
3° voorzitter: de voorzitter van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst, of zijn plaats-
vervanger; 

4° extranet: de afgeschermde zone van de ge-
meentelijke webtoepassing die alleen toegan-
kelijk is voor de leden en niet voor het publiek; 

5° schriftelijk: per brief of met elektronische post; 
6° technische toelichting: het verstrekken van 

inlichtingen ter verduidelijking van: 

 de feitelijke gegevens die in de dossiers 
voorkomen; 

 het verloop van de procedure; 

 de toepasselijke rechtsregels; 
maar niet het interpreteren van de stukken of 
van beleidsopties van de politiek verantwoor-
delijken. 

 
Hoofdstuk 2 — Oproeping en agenda. 
 
Artikel 2.1. 
§ 1. Het leden ontvangen met een elektronisch 
bericht de oproeping voor de vergaderingen van 
het comité. De oproeping bevat de agenda van de 
vergadering, met voor elk agendapunt een be-
knopte toelichting. 
 
§ 2. De agendapunten zijn in 2 categorieën 
ondergebracht: 
1) Agendapunten type A: betreffen gebonden 

bevoegdheden, of operationele beslissingen 
die reglementair gedelegeerd zijn aan de 
voorzitter en voorgelegd worden ter bekrach-
tiging. Het gaat over nieuwe dossiers waar-
voor geen appreciatie moet gebeuren (omdat 
de wet precies voorschrijft welk besluit het 
comité moet nemen) of dossiers die al eerder 
zijn voorgelegd aan het comité en geen nieu-
we elementen bevatten en/of evolueren zoals 
bepaald in het GPMI, waardoor er geen verde-
re toelichting vereist is. De raadsleden vinden 
in het sociaal verslag voldoende informatie. Ze 
worden in principe alleen ter confirma-
tie/validatie meegedeeld. 

2) Agendapunten type B: betreffen dossiers die 

steeds besproken worden in het comité. Het 
gaat over dossiers met relevante nieuwe in-
formatie en/of dossiers waarover omwille van 
een hogere complexiteit niet louter op basis 
van een sociaal verslag kan beslist worden. De 
voorzitter en/of de betrokken maatschappelijk 
assistent geven een toelichting en beantwoor-
den eventuele vragen. Er is ruimte voor over-
leg en discussie. De uiteindelijke beslissing van 
het comité hangt af van de appreciatie van de 
leden. 

§ 3. De oproeping wordt tenminste vijf dagen 
vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de 
leden. 
 
Artikel 2.2. 
§ 1. De leden kunnen uiterlijk twee dagen vóór 
de vergadering punten aan de agenda toevoegen. 
Zij bezorgen hun toegelicht voorstel van beslissing 
schriftelijk aan de voorzitter en de algemeen di-
recteur. 
 
§ 2. De algemeen directeur deelt de toege-
voegde agendapunten mee aan de leden met een 
elektronisch bericht. 
 
§ 3. Het comité zal geen voorstellen behande-
len die er op gericht zijn standpunten in te nemen 
die niet tot de bevoegdheden van het comité 
behoren. 
Voorstellen die een onderwerp betreffen dat niet 
tot de bevoegdheid van het comité behoort, zijn 
onontvankelijk. De voorzitter oordeelt over de 
ontvankelijkheid. 
 
Hoofdstuk 3 — Informatie voor de leden. 
 
Artikel 3.1. 
§ 1. De leden krijgen een beveiligde toegang 
tot het extranet. Het lid brengt de verbinding tot 
stand door gebruik te maken van zijn elektroni-
sche identiteitskaart. 
 
§ 2. Het gemeentebestuur maakt voor de leden 
een elektronisch postadres aan met de volgende 
syntax: voornaam.naam@liedekerke.be. De elek-
tronische berichten die toekomen op dit adres 
worden doorgestuurd naar een persoonlijk elek-
tronisch postadres van het lid. De leden bezorgen 
aan de algemeen directeur het elektronisch post-
adres dat hiervoor moet gebruikt worden. 
 
Artikel 3.2. 
§ 1. Voor elk agendapunt wordt het dossier, 
waaronder het sociaal verslag, op het extranet ter 
beschikking gehouden van de leden. De leden 
kunnen de dossiers raadplegen 24 uur op 24, 7 
dagen op 7. 
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§ 2. De algemeen directeur maakt voor elk 
agendapunt een ontwerp van raadsbesluit. Hij 
voegt dit ontwerp toe aan het dossier. 
 
§ 3. De leden die technische toelichtingen wen-
sen over de geagendeerde dossiers richten zich 
tot de maatschappelijk werker die het dossier 
beheert. De inlichtingen worden vóór de vergade-
ring van het comité verstrekt hetzij mondeling of 
telefonisch, hetzij met een elektronisch bericht. 
 
Artikel 3.3. 
§ 1. De voorzitter deelt op de laatste zitting van 
het jaar de data mee van de zittingen tijdens het 
komende kalenderjaar. Eventuele wijzigingen 
worden zo snel mogelijk meegedeeld. 
 
§ 2. De voorzitter deelt elke vergadering de 
datum van de volgende zitting mee. 
 
Artikel 3.4. 
De leden hebben via het extranet steeds toegang 
tot de goedgekeurde notulen van de vergaderin-
gen van het comité. 
 
Artikel 3.5. 
§ 1. De leden kunnen ter plaatse tijdens de 
kantooruren de documenten die betrekking heb-
ben op het bestuur van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn raadplegen. Zij rich-
ten hun verzoek aan het vast bureau. 
 
§ 2. Het vast bureau behandelt de vraag op de 
eerstvolgende zitting, en bezorgt het antwoord 
aan de aanvrager binnen de twee werkdagen. De 
afwijzing bevat de motieven. 
 
§ 3. Het lid, dat de gevraagde stukken of akten 
niet is komen raadplegen de volgende vijf werk-
dagen volgend op het tijdstip waarop hem is 
meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt ge-
acht af te zien van inzage. 
 
Artikel 3.6. 
§ 1. Het vast bureau wijst de vraag om inzage 
af als het vaststelt dat de bedoelde documenten 
geen betrekking hebben op het bestuur van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
Het inzagerecht omvat niet de akten en stukken 
die van algemeen belang zijn. Dit zijn de akten en 
stukken die betrekking hebben op taken die zijn 
opgedragen aan de voorzitter van het vast bureau 
en aan het vast bureau of de algemeen directeur 
als vertegenwoordiger van de hogere overheid ter 
uitvoering van wetten, decreten en besluiten van 
de federale, Vlaamse of provinciale overheid. 
 
§ 2. Het vast bureau wijst de vraag om inzage 
af als de vraag niet bestaande documenten be-

treft maar aanleiding geeft tot het verrichten van 
studies of omvangrijke opzoekingen. 
 
§ 3. Het vast bureau wijst de vraag om inzage 
af als de openbaarmaking afbreuk doet aan: 
a) de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrok-

ken persoon met de inzage heeft ingestemd; 
b) een bij wet ingestelde geheimhoudingsver-

plichting. 
 
§ 4. Het vast bureau kan een vraag om inzage 
afwijzen als: 
a) het een dossier, stuk of akte betreft dat niet af 

is of dat onvolledig is, waardoor de open-
baarmaking ervan aanleiding zou kunnen ge-
ven tot misvatting; 

b) het louter interne mededelingen betreft. 
 
§ 5. Het vast bureau kan een vraag om inzage 
uitstellen wanneer het dossier, stuk of akte op het 
ogenblik van de aanvraag niet onmiddellijk open-
baar is, maar toch binnen een redelijke termijn 
beschikbaar kan gesteld worden. 
 
Artikel 3.7. 
§ 1. De leden kunnen een kopie krijgen van de 
documenten waarvoor het vast bureau inzage 
heeft verleend, behalve voor de dossiers die be-
trekking hebben op de persoonlijke levenssfeer 
van cliënten van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn of hun onderhoudsplich-
tigen. 
De vergoeding voor kopieën gebeurt overeen-
komstig het geldende belastingreglement op de 
uitreiking van administratieve documenten. 
 
§ 2. Een kopie maken van een auteursrechtelijk 
beschermd werk is niet toegestaan dan met voor-
afgaande toestemming van de maker of van de 
persoon aan wie de rechten ervan zijn overge-
gaan. 
Bij het verlenen van de inzage wijst het vast bu-
reau op het auteursrechtelijk beschermd karakter 
van het betrokken werk. 
 
§ 3. De verkregen dossiers, stukken en akten 
mogen niet verspreid worden voor commerciële 
doeleinden, en ook niet daartoe worden gebruikt. 
 
Artikel 3.8. 
Het lid dat feitelijke gegevens uit een dossier aan 
het publiek of aan de pers kenbaar maakt, doet 
dit onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, 
zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk. Het lid is 
in zijn hoedanigheid van bestuurder van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
gehouden geen gegevens te verspreiden die van 
aard zijn de mededinging inzake overheidsop-
drachten te vervalsen. Ook moet het lid het be-
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roepsgeheim eerbiedigen. 
 
Artikel 3.9 
Het raadslid is in zijn hoedanigheid van bestuur-
der van het openbaar centrum voor maatschap-
pelijk welzijn gebonden door het privacybeleid 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn en zal geen gegevens verspreiden in strijd 
met de wet van 8 december 1992 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de Europe-
se Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Hoofdstuk 4 — Vergaderingen. 
 
Artikel 4.1. 
§ 1. Het comité vergadert in de vergaderzaal 
van het sociaalhuis in principe op dinsdag om 
14.00 uur. 
 
§ 2. Behalve in spoedeisende gevallen verga-
dert het comité om de twee weken. 
 
Artikel 4.2. 
§ 1. Op de voor de vergadering vastgestelde 
dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig 
zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart 
de voorzitter de vergadering voor geopend. 
 
§ 2. Indien een kwartier na het vastgestelde 
aanvangsuur niet voldoende leden aanwezig zijn 
om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voor-
zitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. 
 
Artikel 4.3. 
§ 1. De voorzitter deelt aan het comité de na-
men mee van de verontschuldigde leden. 
 
§ 2. De voorzitter geeft kennis van de tot het 
comité gerichte verzoeken en doet alle medede-
lingen die het comité aanbelangen. 
 
§ 3. Het comité behandelt de punten in de 
volgorde zoals op de agenda vermeld, tenzij het 
comité er anders over beslist. De op verzoek van 
een lid toegevoegde punten worden laatst be-
handeld. Voorafgaandelijk legt de voorzitter ter 
stemming het toevoegen van een agendapunt 
wegens spoedeisendheid. 
 
§ 4. De voorzitter licht voor elk agendapunt het 
voorstel van beslissing toe. Het lid dat het punt 
aan de agenda heeft toegevoegd, licht zijn voor-
stel toe. 
 
Nadien vraagt de voorzitter welk lid aan het 
woord wenst te komen over het voorstel. De 
voorzitter verleent het woord naar de volgorde 
van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige 
aanvraag, volgens de leeftijd van de leden waarbij 

de jongste leden eerst het woord krijgen. 
De tussenkomsten zullen beknopt zijn. 
 
Geen enkel lid mag meer dan tweemaal het 
woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij 
de voorzitter er anders over beslist. 
 
Wanneer de voorzitter oordeelt dat het agenda-
punt voldoende werd besproken, sluit hij de be-
spreking en vraagt de stemming. Voor elke stem-
ming omschrijft de voorzitter het voorwerp van 
de bespreking waarover de vergadering zich moet 
uitspreken. 
 
§ 5. Het comité kan de besluiten met gelijkaar-
dige inhoud bij één enkele stemming behandelen. 
Alvorens tot de stemming over te gaan, vraagt de 
voorzitter het advies van het comité. De uitslag 
van de gezamenlijke stemming geldt dan als 
stemming voor elk afzonderlijk punt. 
 
Artikel 4.4. 
Indien het comité deskundigen wenst te horen, 
bepaalt de voorzitter wanneer ze aan het woord 
komen. 
 
Artikel 4.5. 
De voorzitter kan aan de algemeen directeur, of 
aan het hoofd van de sociale dienst, of aan de 
maatschappelijk werker die het dossier behan-
delt, vragen om toelichting te geven. 
 
Artikel 4.6. 
Voor het maken van klank- of beeldopnamen 
tijdens de vergadering van het comité is de uit-
drukkelijke toelating van de voorzitter vereist. 
 
Artikel 4.7. 
De voorzitter waakt over de toepassing van het 
huishoudelijk reglement, verleent het woord, stelt 
de vragen, deelt de uitslag van de stemmingen en 
de beslissingen van het comité mee. Hij komt in 
de debatten tussenbeide om de stand van zaken 
uiteen te zetten of om de sprekers tot het behan-
delde onderwerp terug te roepen. 
 
Artikel 4.8. 
De algemeen directeur laat de leden de presentie-
lijst tekenen vóór het einde van de vergadering. 
De namen van de leden die deze lijst tekenen, 
worden in de notulen vermeld. 
De presentielijst geldt als titel voor de uitbetaling 
van het presentiegeld. 
 
Artikel 4.9. 
Het lid stelt de voorzitter vooraf in kennis van zijn 
voorgenomen afwezigheid. De voorzitter deelt 
aan het comité de namen mee van de veront-
schuldigde leden. 
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Hoofdstuk 5 — Stemmen. 
 
Artikel 5.1. 
§ 1. De leden stemmen bij handopsteking, 
behalve als één derde van de aanwezige leden de 
mondelinge stemming vraagt. 
 
De stemming bij handopsteking gebeurt als volgt. 
Nadat de voorzitter het voorwerp van de stem-
ming heeft omschreven vraagt hij achtereenvol-
gens welke raadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ 
stemmen en welke zich onthouden. Elk lid kan 
slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze 
duidelijk te maken. 
 
§ 2. De mondelinge stemming gebeurt door elk 
lid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. 
Zij doen dat volgens plaats in de vergaderzaal. De 
voorzitter stemt als laatste. 
 
Hoofdstuk 6 — Handhaving van de orde. 
 
Artikel 6.1. 
Een lid dat aan het woord is, mag niet onderbro-
ken worden wanneer hij spreekt, behalve voor 
een verwijzing naar het reglement of voor een 
terugroeping tot de orde. 
 
Artikel 6.2. 
Als een lid, aan wie het woord werd verleend, 
afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voor-
zitter hem tot de behandeling van het onderwerp 
terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging 
het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, 
kan hem het woord door de voorzitter ontnomen 
worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing 
van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, 
wordt geacht de orde te verstoren. 
 
Dit geldt eveneens voor het lid dat het woord 
neemt zonder het te hebben gevraagd en gekre-
gen, en die aan het woord blijft in weerwil van het 
bevel van de voorzitter. 
 
Artikel 6.3. 
De leden behandelen elkaar met respect en blij-
ven hoffelijk tegenover elkaar. Elk scheldwoord, 
elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke 
aantijging worden geacht de orde te verstoren. 
 
De voorzitter is belast met de handhaving van de 
orde in de vergadering. Elk lid dat de orde ver-
stoort, wordt door de voorzitter tot de orde te-
ruggeroepen. Van de handelingen die hij in dit 
verband stelt, wordt melding gemaakt in de notu-
len. 
 
Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag 

zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist 
of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of 
ingetrokken wordt. 
 
Bij een derde ordeverstoring tijdens dezelfde 
vergadering geeft de voorzitter het lid een publie-
ke blaam. 
 
Indien het lid volhardt in de verstoring van de 
orde schorst de voorzitter de vergadering, tenein-
de te overleggen met het lid en met de leden van 
de fractie van het lid. 
 
Artikel 6.4. 
Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat 
het normale verloop van de bespreking in het 
gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter 
aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de 
vergadering zal schorsen of sluiten. 
 
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit 
hij de vergadering. De leden van het comité moe-
ten dan onmiddellijk de zaal verlaten. 
 
Van deze schorsing of sluiting wordt melding 
gemaakt in de notulen. 
 
Hoofdstuk 7 —Notulen. 
 
Artikel 7.1. 
Er wordt geen zittingsverslag opgesteld. 
 
Artikel 7.2. 
§ 1. Opmerkingen van de leden tijdens de be-
sprekingen worden niet opgenomen in de notu-
len. 
 
§ 2. Voor de beslissingen genomen met unani-
miteit wordt niet in de notulen vermeld hoe elk 
lid gestemd heeft. 
 
Artikel 7.3. 
§ 1. De algemeen directeur stelt op het extra-
net de ontwerpnotulen van de vorige vergadering 
ter beschikking van de leden ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergadering. 
 
§ 2. De notulen van de vergaderingen van het 
comité worden in een boekdeel gebonden. 
 
Artikel 7.4. 
Wanneer de algemeen directeur de zitting moet 
verlaten bij de behandeling van een agendapunt, 
wordt hij vervangen door het jongste lid. 
 
Hoofdstuk 8 — Ondertekenen van documenten. 
 
Artikel 8.1. 
Stukken van het comité bestemd voor derden 
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worden bezorgd bij gewone brief of met een 
elektronisch bericht, naargelang de voorkeur van 
de betrokkene, tenzij de wet of het decreet een 
andere vorm van mededeling of kennisgeving 
oplegt. 
 
Hoofdstuk 9 — Vergoedingen. 
 
Artikel 9.1. 
De leden ontvangen presentiegeld voor elke ver-
gadering van het comité waarop zij aanwezig zijn, 
en de vergaderingen die voorkomen op de lijst 
van de vergaderingen die voortvloeien uit de 
mandaatverplichtingen van de leden, zoals is 
vastgelegd in artikel 15 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het 
statuut van de lokale mandataris. 
 
Artikel 9.2. 
§ 1. De leden kunnen de kosten van studieda-
gen of vormingscursussen, ingericht door over-
heidsinstanties, onderwijsinstellingen of de Ver-
eniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, te-
rugvorderen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn, voor zover deze cycli of 
studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van hun mandaat. Deze kosten moeten worden 
verantwoord met bewijsstukken, evenals een 
bewijs van aanwezigheid. 
 
§ 2. De terugvorderbare kosten mogen niet 
buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met 
deze van vormingsinitiatieven voor het personeel. 
Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of 
studiedagen in het binnenland. Er worden geen 
kosten vergoed voor het behalen van bijkomende 
diploma’s. 
 
§ 3. De relevantie en de kostprijs van de vor-
ming worden beoordeeld door de algemeen di-
recteur in overleg met de vormingsambtenaar. 
 
Artikel 9.3. 
§ 1. Verplaatsingskosten van de leden, noodza-
kelijk voor de uitoefening van hun mandaat als lid, 
worden door het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn terugbetaald na voorlegging 
van bewijsstukken 
 
§ 2. De verplaatsingskosten worden terugbe-
taald volgens het tarief vastgesteld voor de reis-
kosten toegekend aan het personeel. 

 
§ 3. De relevantie van de verplaatsing wordt 
beoordeeld door de algemeen directeur. 
 
Hoofdstuk 10 — Dringende Steun. 
 
Artikel 10.1. 
De voorzitter kan in dringende gevallen beslissen 
over de toe te kennen hulpverlening aan perso-
nen en gezinnen. Deze hulpverlening kan zowel 
materieel als financieel van aard zijn. 
 
Artikel 10.2. 
§ 1. De geldelijke steunverlening mag per hulp-
aanvraag niet meer bedragen dan 700 euro. 
 
§ 2. De geldelijke steunverlening mag per hulp-
vrager per maand niet méér bedragen dan het 
bedrag van het leefloon van de categorie van de 
hulpvrager. 
 
§ 3. Wanneer de dringende hulp het verlenen 
van een huurwaarborg of het toekennen van een 
installatiepremie aan een dakloze betreft, geldt 
deze beperking niet. 
 
Artikel 10.3. 
Alvorens de dringende hulp toe te kennen, laat de 
voorzitter zo mogelijk een sociaal onderzoek uit-
voeren door een maatschappelijk assistent van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn. 
 
Artikel 10.3. 
Wanneer het comité de beslissing van de voorzit-
ter niet bekrachtigt, blijft de reeds ontvangen 
hulpverlening verworven voor de persoon aan wie 
ze werd toegekend. 
 
Hoofdstuk 11 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 11.1. 
Het besluit van het comité voor maatschappelijk 
welzijn van 18 februari 2013 — OCMW — Huis-
houdelijk reglement – Vaststelling, zoals gewijzigd 
bij besluit van het comité voor maatschappelijk 
welzijn van 22 juni 2015, wordt opgeheven. 
 
Artikel 11.2. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 

 
 


