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VERSLAG 
Raad voor maatschappelijk welzijn 
 

Woensdag 02 januari 2019 
• aanwezig 

Jef Vissers, voorzitter 
Marc Van Aperen, burgemeester 
Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe en Jos 
Martens, schepenen 
Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, 
Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, 
Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en 
Ans Lochten, raadsleden 
 
• verontschuldigd 

Hilde Vermeiren, raadslid 
 
De gemeenteraad regelmatig bijeengeroepen door Johan Vermeeren, uittredend voorzitter, 
overeenkomstig artikel 20 en 21 van het gemeentedecreet, vergadert in het stadhuis, op hoger 
vermelde datum om 20.00 uur. 
 
De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld en verklaart de vergadering voor 
geopend ter behandeling van volgende punten: 
 
OPENBARE VERGADERING 
 
 1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 
 2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 
 3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 
 4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
 
OPENBARE VERGADERING 
 

 1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde personen als de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 68, 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
•  

Argumentatie 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat, bestaat 
uit personen van verschillend geslacht en is dus geldig samengesteld; 
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BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, 
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, 
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, 
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege en geldige samenstelling 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de gemeenteraad bestaat. 
 

 2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 69, 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
De gemeenteraad van heden is overgegaan tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, in dit geval Josephus Vissers. 
De raad voor maatschappelijk welzijn moet akte nemen van de aanstelling van de voorzitter. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, 
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, 
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, 
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege aanstelling van Josephus 
Vissers tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

 3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De gemeenteraad is heden overgegaan tot verkiezing van de schepenen. 
De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken 
van rechtswege deel uit van het vast bureau. 
 
Juridische grond 
 

• Artikelen 77, 78 en 79 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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• Het Ministerieel besluit van 6 december 2018 houdende de benoeming van Marcus Van 
Aperen tot burgemeester van de gemeente Hoogstraten. 

 
Argumentatie 
 
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en 
schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, 
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, 
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, 
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de samenstelling van het vast bureau met 
overeenkomstige rangorde met de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de 
schepenen als leden van het vast bureau. 
 

 4. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De voorzitter van het comité wordt niet samen voorgedragen met de gewone leden van het comité, 
maar wordt op een afzonderlijke akte voorgedragen. 
De voorzitter van het comité wordt verkozen uit de leden (of voorzitter) van het vast bureau, of de 
leden van de OCMW-raad.  Wanneer de voorzitter van het comité nog geen deel uitmaakte van 
het vast bureau, wordt hij ook lid van het vast bureau en van het schepencollege. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 90 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
 
Argumentatie 
 
Een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
op naam van Jozef Martens werd overhandigd aan de algemeen directeur op 26 oktober 2018, 
zijnde uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad; 
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst ter zitting aan de voorzitter van de eerste vergadering van 
de raad voor maatschappelijk welzijn; 
De voorzitter van de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan 
de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat werden verkozen; 
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is 
dus ontvankelijk; 
Jozef Martens is geen voorzitter of lid van het vast bureau. 
De kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst legt de decretaal voorziene 
eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens deze eerste 
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
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Deze eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor het mandaat als schepen zoals vermeld in 
artikel 42, §1, derde lid decreet over het lokaal bestuur. 
De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het 
mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid. 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, 
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, 
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, 
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de tijdige en ontvankelijke akte van 
voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Artikel 2: 
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Jozef Martens, wordt verkozen verklaard als voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 02 januari 2019. 
Artikel 3: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van de verkozen verklaarde 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd 
wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 2 januari 2019. 
 

 5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 
MOTIVERING 
 
Voorgeschiedenis en aanleiding 
 
De leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden voorgedragen met een 
voordrachtsakte. 
 
Juridische grond 
 

• Artikel 87, 88, 92, 93 en 94 en 96 van het Decreet Lokaal Bestuur. van 22 december 2017.  
 
Argumentatie 
 
Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de voorzitter niet inbegrepen, is 
vastgelegd op 8 leden; 
Er zijn binnen de 60 dagen na de verkiezingen, geen verklaringen tot lijstenverbindingen  bezorgd 
aan de algemeen directeur; 
De algemeen directeur heeft op 30 november 2018 per brief bekendmaakt hoeveel zetels in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale 
verkiezingen deelnamen; 
De zetelverdeling ziet er als volgt uit: 
Hoogstraten Leeft heeft 3 zetels; 
CD&V heeft 2 zetels; 
N-VA heeft 2 zetels; 
Anders heeft 1 zetel. 
Volgende lijsten hebben een akte van voordracht bezorgd aan de algemeen directeur: 
Hoogstraten Leeft op 13 december 2018; 
CD&V op 12 december 2018; 
N-VA op 12 december 2018; 
Anders op 13 december 2018. 
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Alle akten van voordracht werden minstens 8 dagen voor de installatievergadering bezorgd en dus 
tijdig; 
 
De akten van voordracht werden ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Volgende akten van voordracht werden ontvangen: 

• voordracht van volgende kandidaat-leden en hun opvolgers voor het bijzonder comité voor 
de sociale dienst door de fractie Hoogstraten Leeft: 

1. Arnold Van Aperen met als opvolger Marleen De Vry 
2. Koen Van Leuven met als opvolger Marleen De Vry 
3. Natasja Snels met als opvolger Marleen De Vry 

 
• voordracht van volgende kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst 

door de fractie N-VA: 
1. Frans de Bie 
2. Lieve Janssen 

 
• voordracht van volgende kandidaat-leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst 

voor de fractie CD&V: 
1. Danny Adams 
2. Maria Van Bavel 

 
• voordracht van een kandidaat-lid en opvolger voor het bijzonder comité voor de sociale 

dienst van de fractie Anders: 
1. Joseph Roos met als opvolger Maarten Leemans 

 
 
Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle akten van voordracht ondertekend zijn door de 
meerderheid van de verkozenen van dezelfde lijst die aan de verkiezingen hebben deelgenomen; 
Uit nazicht door de voorzitter blijkt dat alle voordrachten voldoen aan de voorwaarden; 
De ingediende akten van voordracht zijn ontvankelijk en de kandidaten dus verkozen kunnen 
verklaard worden; 
Geen van de voorgedragen kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft 
schriftelijk afstand gedaan van mandaat; 
Koen Van Leuven, kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst is verhinderd; 
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren kandidaat-leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en  zich niet bevinden 
in een situatie van onverenigbaarheid. 
Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst leggen de voorgeschreven 
eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Bij geen enkel kandidaat-lid werd een einddatum opgenomen in de akte van voordracht; 
Na de installatie van de kandidaten blijken beide geslachten vertegenwoordigd te zijn in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst en deze is dus rechtsgeldig samengesteld; 
 
BESLUIT 
 
Bij 26 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, 
Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, 
Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Johan Vermeeren, Jos Matthé, Ann Fockaert, 
Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, 
Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten). 
 
Artikel 1: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het ontbreken van afstanden van mandaat. 
 
Artikel 2: 
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Volgende voorgedragen kandidaten worden verkozen verklaard als leden van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst en er wordt akte genomen van hun eedaflegging (met uitzondering van 
Koen Van Leuven): 

• Arnold Van Aperen 
Opvolger: Marleen De Vry  

• Koen Van Leuven 
Opvolger: Marleen De Vry 

• Natasja Snels 
Opvolger: Marleen De Vry 

• Danny Adams 
• Maria Emma Constant Van Bavel 
• Lieve Janssen 
• Frans Jozef de Bie 
• Joseph Roos 

Opvolger: Maarten Leemans 
 
Artikel 3: 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van het gegeven dat Koen Van Leuven, lid van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst verhinderd is en zijn eed op een later tijdstip zal 
afleggen op. 
 
 
 
Raadslid Marcel Verschueren feliciteert alle raadsleden met hun aanstelling en het feit dat ze vanaf 
nu deel uitmaken van een OCMW-raad 2.0. In de OCMW-raad is er de voorbije jaren veel 
aandacht gegaan naar sociale zaken en naar het woonzorgcentrum. Raadslid Marcel Verschueren 
hoopt dat de aandacht de komende legislatuur minstens even groot zal zijn als de voorbije jaren. 
Daarnaast verliepen de vergaderingen van de OCMW-raad ook steeds in een aangename sfeer 
van samenwerking en los van politieke kleur en overtuiging, hopelijk kan deze vergadercultuur ook 
wat overgenomen worden door de nieuwe raden. Zo werd er na elke OCMW-raad getrakteerd door 
het raadslid dat jarig was, het raadslid suggereert dat dit een gewoonte is die misschien wel kan 
worden overgenomen.  
 
De voorzitter sluit de vergadering van 2 januari 2019 om 22.00 uur. 


