
 

 
Toelichtende nota OCMW raad 19 december 2022 

 

 

 

1. Kennisname zittingskalender 2023. 

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de kalender voor de raadszittingen in 2023. 

 

2. Kennisname ontslag van rechtswege van de voorzitter van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst. 

 

De akte van voordracht voor de voorzitter van het BCSD maakt melding van 31 december 2022 als 

einddatum voor het mandaat van Marc Claeys.  

Dirk Desmet wordt op de akte van voordracht vermeld als opvolger voor Marc Claeys, vanaf 1 januari 2023 

voor de resterende duurtijd van de huidige legislatuur. Hij doet echter afstand van het mandaat van 

voorzitter van het BCSD. 

Bijgevolg valt dit mandaat van rechtswege terug open vanaf 1 januari 2023, en dient er conform artikel 106 

van het decreet lokaal bestuur tot vervanging te worden overgegaan. 

De algemeen directeur verzocht de fractieleiders dan ook om hem een nieuwe gezamenlijke akte van 

voordracht te bezorgen. 

 

3. Verkiezing en eedaflegging voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

De samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) kende volgend verloop: 

- Tijdens de OCMW-raad van 2 januari 2019 werd Marc Claeys verkozen als voorzitter van het BCSD.  

- Tijdens de OCMW-raad van 25 januari 2021 werd Dirk Desmet aangesteld als lid van het BCSD.  

- Tijdens de OCMW-raad van 19 december 2022 werd kennis genomen van het ontslag van rechtswege 

van Marc Claeys als voorzitter van het BCSD en van het feit dat Dirk Desmet afstand doet van het 

mandaat van voorzitter van het BCSD. 

Bijgevolg valt het mandaat van rechtswege terug open vanaf 1 januari 2023, en dient er conform artikel 106 

van het decreet lokaal bestuur tot vervanging te worden overgegaan. De algemeen directeur verzocht de 

fractieleiders om hem een nieuwe gezamenlijke akte van voordracht te bezorgen. De voorzitter van de 

OCMW-raad gaat na of de akte(s) van voordracht ontvankelijk zijn. Daarnaast worden de geloofsbrieven 

onderzocht om vast te stellen of de kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet 

bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 

De verkozene legt de eed af in handen van de voorzitter van de OCMW-raad. 

 

4. Kennisname aanstelling lid bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

Overeenkomstig de akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst (BCSD) komt op 31 december 2022 van rechtswege een einde aan het mandaat van Dirk Desmet. 

Mieke Eggermont wordt in de voordrachtsakte aangeduid als opvolger, vanaf 1 januari 2023, voor de rest 

van de legislatuur. Haar geloofsbrieven werden onderzocht en goedgekeurd. Zij legt op 19 december 2022 

de eed af in handen van de voorzitter van de OCMW-raad, in aanwezigheid van de algemeen directeur. 
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5. Dringende maatregelen inzake voedselhulp vanuit POD-MI: bijdrage aan Food Act 13. 

 

Een KB van 11 september 2022 en bijhorende omzendbrief bepaalt dat er op federaal niveau extra middelen 

worden vrijgemaakt om ocmw’s te ondersteunen op vlak van voedselhulp voor het tweede semester van 

2022 en voor het jaar 2023. Concreet betekent dit dat er aan Zwevegem een toelage werd toegekend van 

1.650,00 euro. In de Raad van Bestuur van W13 van 21 oktober 2022 werd beslist om deze middelen 

gedeeltelijk in te zetten voor de werking van Food Act 13. Gezien het beperkte bedrag en de goede 

samenwerking met Food Act 13, wordt voorgesteld om het volledige bedrag over te maken. Food Act 13 

blijft tijdens de energiecrisis verder verse voeding verdelen naar de verschillende voedselverdeelorganisaties, 

waaronder ook deze in Zwevegem. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het bedrag van 1.650,00 euro regionaal te poolen in de werking van 

Food Act 13. 

 

6. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad. 

 

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


