Zemst
Provincie Vlaams-Brabant

OVERZICHT RAADSBESLUITEN RAAD VOOR MAATSCHAPELIJK

WELZIJN D.D. 03-01 2019 INGEVOLGE ART. 285 § 2 VAN HET DECREET
LOKAAL BESTUUR

BEKENDMAKZNG
OPENBAAR

1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
De raad neemt akte van de van rechtswege en geldige samenstelling van
de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde ieden ais de
gemeenteraad bestaat.
2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
De raad neemt akte van de van rechtswege aansteiling van Serge
Verhaeghe tot voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau
De raad neemt akte van de samenstelling van het vast bureau met
overeenkomstige rangorde met de burgemeester ais voorzitter van het vast
bureau en de schepenen ais Ieden van het vast bureau.
4. Verklezing voorzitter van het bijzonder comlte voor de soclale
dienst en eedafiegging
Op basis van een ontvankelijke akte van voordracht van een kandidaatvoorzitter van het bijzonder comite voor de sociale dienst(BCSD) wordt de
heer Luc Bessems verkozen verklaard ais voorzitter met ingang van 3
januari 2019 tot 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zai Kathleen
Goovaerts het mandaat van voorzitter van het bijzonder comite voor de
sociale dienst opnemen. Na zijn eedafiegging wordt Luc Bessems ais zesde
schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.
5. Verklezing Ieden bijzonder comite voor de sociale dienst,

onderzoek geloofsbrleven en eedafiegging
Op basis van de ontvankelijke voordrachtakten van de kandidaat-leden
voor het bijzonder comite van de sociale dienst worden volgende personen
verkozen verklaard ais lid van het BCSD:

o
o
o
o
o
o

Werner Keersmaekers;
Eva Langenus;
Rozita Vervoort;
Stefaan Van der Vliet;
Ruben Vannieuwenborg;
Said Ibrahimi;

o Kristel Van Praet;
o Stefaan Mergaerts.
Vervolgens leggen deze personen de voorgeschreven eed af zodat het
BCSD is samengesteld met ingang van 3 januari 2019.
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De volledige notulen van deze zitting zijn raadpleegbaar op de

webtoepassing van de gemeente.
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