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OPENBAAR 

Secretariaat 

1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappeli jk welzijn 

Besluit 
 
Artikel 1 : Akte te nemen 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 

Besluit 
Artikel 1 : Akte te nemen van de van rechtswege aanstelling van Leo Nicolaï tot voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bure au 

Besluit 
Artikel 1 : Akte te nemen 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 voorzitter van het bijzonder comi té voor de sociale dienst - eedaflegging 

Besluit 
Artikel 1 : Akte te nemen 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, Luc Aerts, wordt verkozen verklaard als voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst met ingang van 3 januari 2019 tot 31 december 2023. Vanaf 1 
januari 2024 zal Kris Kenis het mandaat van voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
opnemen. 
Artikel 3 
Akte te nemen 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 3 januari 2019. 

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

Besluit 
Artikel 1 : Akte wordt genomen van de aanstelling van de 8 leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst: 
Artikel 2 : Deze kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben de voorgeschreven 
eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
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