Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)
Artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) stelt dat:
§1. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de
verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar
verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn
beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden.
De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste
dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring
ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te
verbinden.
§2. De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst
te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het
aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van
het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.
De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen
van het resultaat van de bewerking, vermeld in het eerste lid. Bij gelijkheid van decimalen van twee of
meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het
hoogste stemcijfer, bepaald overeenkomstig artikel 165 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van
8 juli 2011.
Uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de algemeen directeur na
hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen
van lijsten toekomen, met toepassing van het eerste en tweede lid. Hij maakt op dezelfde dag die
zetelverdeling bekend op de webtoepassing van de gemeente.
Berekening aantal zetels per partij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD):
OCMW-raad = 21 zetels
BCSD = voorzitter + 6 mandaten
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