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GEMEENTE HOESELT 
Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren 
 
 
 

 

Verslag van de vergadering van de  
OCMW-raad van 3 januari 2019 

 
AANWEZIG:  Marc Bamps, Heidi Berx, Wendy Bollen, Jordi Boulet, Walter Callebaut, Alfons Capiot, Mieke 

Claesen, Rudi Coenegrachts, Stanny Crommen, Yves Croux, Wim Hellinx, Christiaan Hex, Carine 
Moors, Werner Raskin, Johan Schoefs, Eddy Vandecaetsbeek, Michel Vanroy, Linda Verjans, 
Bert Vertessen, Serge Voncken, Liesbeth Werelds 

 en Geert Rouffa, algemeen directeur. 
 
VERONTSCHULDIGD: nihil 
 
AFWEZIG: nihil 
 
AANWEZIG NA AANVANG DER VERGADERING: nihil 
 
VOORTIJDIG DE VERGADERING VERLATEN: nihil 
 
De eerste zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geleid door dhr. Jordi Boulet, voorzitter van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, die als voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen op de 
installatievergadering van de gemeenteraad en van rechtswege ook voorzitter is van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
De vergadering wordt geopend om 21u45. 
 

IN OPENBARE VERGADERING 
 

 01 Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Er wordt akte van genomen dat de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege geldig is samengesteld 
uit dezelfde 21 raadsleden als degenen die zetelen in de gemeenteraad. 
 

 02 Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Er wordt akte genomen van de aanstelling van rechtswege van dhr. Jordi Boulet tot voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 
 

 03 Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau 
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Er wordt akte genomen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige rangorde bestaande 
uit de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast bureau. 
 

 04 Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
 
Algemeen directeur Geert Rouffa overhandigt de akte van voordracht voor een kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst aan voorzitter Jordi Boulet. 
 
Uit onderzoek blijkt dat er 1 voordrachtakte werd ontvangen waarin OCMW-raadslid Linda Verjans (lijst 9 - 
VLD-plus) wordt voorgedragen als voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst met als 
einddatum van het mandaat 31 december 2020 waarna zij zal worden opgevolgd door Heidi Berx (lijst 9 - 
VLD-plus). De akte werd tijdig ingediend op 18 december 2018. De voordrachtakte werd ondertekend door 
meer dan de helft van alle verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen van 14 oktober 2018 hebben 
deelgenomen en door een meerderheid van de gemeenteraadsleden die werden verkozen op de lijst van de 
voorgedragen kandidaat-voorzitter. De akte van voordracht is derhalve ontvankelijk. 
 
Linda Verjans, de voorgedragen kandidaat-voorzitter van het comité voor de sociale dienst, wordt verkozen 
verklaard. Zij is geen voorzitter of lid van het vast bureau. Teneinde geïnstalleerd te worden in haar nieuwe 
functie legt de mevr. Linda Verjans volgende eed af in handen van voorzitter Jordi Boulet: "Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". De voorzitter overhandigt haar een schepensjerp en 
deelt mee dat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst als laatste in rang wordt 
toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. 
 

 05 Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
 
Algemeen directeur Geert Rouffa overhandigt de akten van voordracht voor de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst aan voorzitter Jordi Boulet. 
 
Gelet op het aantal OCMW-raadsleden bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW 
Hoeselt, de voorzitter niet inbegrepen, uit 6 leden. De algemeen directeur maakte op 14 december 2018 via 
de website van de gemeente Hoeselt bekend hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst 
toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen deelnamen. Dit staat in verhouding tot 
het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad en is verdeeld als volgt: 
- N-VA/Nieuw 1 zetel; 
- Best Groen 2 zetels; 
- VLD plus 3 zetels. 
 
Via de voordrachtakten, die tijdig werden ingediend op 18 en 19 december 2018, werden volgende 
personen voorgedragen als kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst: 
- Inge Loyens (lijst 2 - N-VA/Nieuw) zonder opvolger(s) 
- Walter Callebaut (lijst 8 - Best Groen) met als opvolger Erik Oben (lijst 8 - Best Groen) 
- Thea Bastiaens (lijst 8 - Best Groen) zonder opvolger(s) 
- Carine Box (lijst 9 - VLD-plus) zonder opvolger(s) 
- Heidi Berx (lijst 9 - VLD-plus) met als opvolgster Iris Sillen (lijst 9 - VLD-plus) 
- Wim Hellinx (lijst 9 - VLD-plus) met als opvolgers Frederique Vandormael (lijst 9 - VLD-plus) en Davy 

Rampen (lijst 9 - VLD-plus) 
 
Uit onderzoek blijkt dat de akten van voordracht van kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de 
sociale dienst voldoen aan alle vormvoorschriften. De respectievelijke voordrachtakten zijn ondertekend 
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door een meerderheid van OCMW-raadsleden die werden verkozen op dezelfde lijst als de voorgedragen 
kandidaten. De voordrachtakten van de lijsten die meer dan één kandidaat-lid kunnen voordragen, bevatten 
kandidaat-leden van verschillend geslacht. De akten van voordracht zijn derhalve ontvankelijk. 
 
De voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden verkozen 
verklaard. Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit leden van elk geslacht. Teneinde 
geïnstalleerd te worden in hun nieuwe functie leggen de leden beurtelings volgende eed af in handen van 
voorzitter Jordi Boulet: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". Na hun beëdiging 
zijn Inge Loyens, Walter Callebaut, Thea Bastiaens, Carine Box, Heidi Berx en Wim Hellinx officieel 
geïnstalleerd als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 
 
De zitting wordt voor gesloten verklaard om 22u15. 
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