
OCMW-Raad van donderdag 03 januari 2019 
Aanwezig: Anne-Sophie Roijen, Bernard Liégeois, Guy Ernon, Hilde Broers, Kurvers Marie-

Noëlle, Michaël Henen, Rik Tomsin, Nicolas Droeven: Raadsleden 
Joris Gaens: Voorzitter wnd. 
Maike Stieners: Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 

1. Kennisneming geldigverklaring verkiezingen 
Gelet op artikelen 203 en 204 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011  
Gelet op artikel 28 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van 
sommige Vlaamse bestuurscolleges 
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen  
Gelet op artikel 528-531 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
Gelet op het proces-verbaal van de verkiezingen die op 14 oktober 2018 hebben plaatsgevonden in 
Voeren 
Gelet op de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 te Voeren door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018, zoals meegedeeld per brief op 10 december 2018 
Overwegende de geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Deputatie op 19 
december 2018 
besluit 
Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de geldigverklaring van de 

resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 en door de Deputatie op 19 december 
2018 

2. Goedkeuring geloofsbrieven van de verkozen raadsleden 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen  
Gelet op artikel 531§3 het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur 
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard 
Gelet op het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau van 14 oktober 2018 houdende de 
algemene telling van de stemmen en de namen van de kandidaten die tot OCMW-raadslid of opvolger 
verkozen zijn 
Overwegende het feit dat elke kandidaat-raadslid minimaal de volgende schriftelijke stukken dient aan 
te bieden aan de algemeen directeur en dit ten laatste 8 dagen voor de installatievergadering 

- Recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister 
- Recent uittreksel uit het strafregister model 1 
- Verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid  

Overwegende dat het doel van dit onderzoek is dat er nagegaan wordt of men nog aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid 
bevindt  
Overwegende dat de hierna volgende raadsleden werden verkozen en geen van hen afstand heeft 
gedaan van zijn/haar mandaat  
Er werden evenmin bezwaren ingediend die door deze raad onderzocht dienen te worden 

Voerbelangen R.A.L. 

Hilde Broers Nico Droeven 

Joris Gaens Michaël Henen 

Guy Ernon Bernard Liégeois 

Rik Tomsin Marie-Noëlle Kurvers 

Anne-Sophie Roijen  

Besluit 
Artikel 1 De geloofsbrieven van de volgende raadsleden zijn volledig en tijdig ingediend. Zij 

worden bijgevolg toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed in handen 
van de uittredend voorzitter 

Voerbelangen R.A.L. 

Hilde Broers Nico Droeven 

Joris Gaens Michaël Henen 

Guy Ernon Bernard Liégeois 



Rik Tomsin Marie-Noëlle Kurvers 

Anne-Sophie Roijen  

3. Installatie OCMW-raadsleden en eedaflegging 
Gelet op artikelen 8, 58, 86 en 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 
Gelet op artikel 531§3, §4, §5 en §6 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en 
provinciale bestuursperiode 
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard 
Overwegende dat alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen 
tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter 
zake 
besluit 
Artikel 1 De raadsleden leggen de volgende eedformule af in handen van de uittredend 

voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 De uittredend voorzitter, die ook verkozen is als raadslid, legt de eed af in handen van 

het oudste lid van de Raad voor Maatschappelijk welzijn. (artikel 531 §3 Decreet 
Lokaal Bestuur). 

 De voorgeschreven eedformule moet uitgesproken worden zonder toevoegingen of 
weglatingen, en zonder daarbij enig voorbehoud te maken.  

 De eedaflegging is een bestuurshandeling en mag dus enkel in het Nederlands 
verricht worden (artikel 4 Grondwet). 
De voorzitter weigert elk raadslid dat niet aan deze verplichtingen wil voldoen. 
Indien de eedformule niet nageleefd wordt volgens de wettelijk bepaalde regels wordt 
de eed als onwettig en niet bestaand beschouwd. 

Artikel 2 De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven geldig werden verklaard, leggen 
de eed af in handen van de uittredend voorzitter, in volgorde van de door hen 
behaalde naamstemmen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 en in de woorden 
voorzien in het decreet lokaal bestuur, artikel 6 § 3: “Ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen.”  

 De uittredend voorzitter, die ook verkozen is als raadslid, legt de eed af in handen van 
het oudste lid van de Raad voor Maatschappelijk welzijn. (artikel 531 §3 Decreet 
Lokaal Bestuur). 

Broers Hilde 506 

Liégeois Bernard 471 

Gaens Joris 469 

Ernon Guy 431 

Henen Michael 406 

Kurvers Marie-Noëlle 398 

Droeven Nico 395 

Tomsin Rik 329 

Roijen Anne-Sophie 290 

 
Artikel 3 Er wordt akte genomen van de individuele eedaflegging waardoor zij tot OCMW-

raadslid van het OCMW Voeren worden aangesteld 
Artikel 4 De Vlaamse Regering wordt op de hoogte gebracht van deze eedaflegging 
Artikel 5 Het besluit wordt eveneens aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

overgemaakt 
4. Vaststelling rangorde raadsleden 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen  
Gelet op artikel 531§7 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
Overwegende dat de resultaten van de verkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard 
Overwegende dat de rangorde bepaald wordt door anciënniteit. Het raadslid met de hoogste 
anciënniteit neemt de hoogste rang in. Bij gelijke anciënniteit neemt het lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn dat bij de laatste volledige vernieuwing van de raad voor maatschappelijk 
welzijn het hoogst aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in. Bij gelijk aantal 



naamstemmen neemt het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn van wie de lijst bij de laatste 
volledige vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn de meeste stemmen heeft behaald de 
hoogste rang in. De opvolgers die na de installatievergadering als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden geïnstalleerd, nemen de rang in volgorde van hun eedaflegging in. 
besluit 
Artikel 1 De rangorde wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 531§7 van het decreet 

lokaal bestuur: 

Nr. Naam en voornaam Dienstanciënniteit  Behaalde 
naamstemmen 

1 ERNON Guy 24 431 

2 BROERS Hilde 18 506 

3 LIEGEOIS Bernard 18 471 

4 DROEVEN Nico 18 385 

5 HENEN Michaël 6 406 

6 TOMSIN Rik 6 329 

7 GAENS Joris 0 469 

8 KURVERS Marie-Noëlle 0 398 

9 ROIJEN Anne-Sophie 0 290 

5. Bevestiging voordrachtsakte voorzitter OCMW-raad 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976 
Gelet op artikel 532 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
Gelet de heer Joris Gaens, rechtstreeks verkozen als raadslid, door de meerderheid werd 
voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Voeren 
Overwegende dat er wordt overgegaan tot een geheime stemronde 
B E S L U  I T : 
Na geheime stemming 
Er bevinden zich 9 stembiljetten in de urne 
Met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen ongeldig, 0 stemmen blanco 
Artikel 1 De voordrachtsakte van de heer Joris Gaens als kandidaat-voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt bevestigd 
6. Aanduiding waarnemend voorzitter OCMW-raad 
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn 
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale 
verkiezingen  
Gelet op artikel 532 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Overwegende dat de gouverneur nog geen voorzitter voor de raad voor maatschappelijk welzijn heeft 
benoemd 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn een raadslid dient aan te wijzen om de functie 
van voorzitter waar te nemen tot de benoeming en de eedaflegging van de voorgedragen kandidaat-
voorzitter zoals voorzien in artikel 25 bis van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Overwegende dat er wordt overgegaan tot een geheime stemronde 
besluit 
Na geheime stemming 
Er bevinden zich 9 stembiljetten in de urne 
Met 9 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 stemmen ongeldig en 0 blanco stemmen 
 



Artikel 1  De heer Joris Gaens wordt aangewezen om de functie van voorzitter van het OCMW 
  van Voeren waar te nemen tot de benoeming en eedaflegging van de voorzitter bij de 
  gouverneur  
7. Kennisneming vervanging voorzitter OCMW-raad bij verhindering
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur art. 533 §2 betreffende de 
verplichting aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn om een vervanger aan te 
wijzen 
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode 
besluit 
Artikel 1 De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wenst vervangen te worden 
  door Hilde Broers in geval van verhindering  
8. Kennisneming samenstelling Vast Bureau 
DE RAAD VOOR  MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op de nog van toepassing zijnde artikelen van de OCMW-wet van 8 juli 1976 
Gelet volgens artikel 27 bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s waaruit blijkt 
dat de leden van het vast bureau rechtstreeks verkozen worden in Voeren 
Gelet volgens artikel 541 van het decreet lokaal bestuur d.d. 21 december 2017 de leden van het vast 
bureau, voor ze hun mandaat aanvaarden, de eed afleggen in handen van de voorzitter van de raad 
voor maatschappelijk welzijn 
Gelet uit het proces-verbaal van de OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018 blijkt dat volgende 
raadsleden rechtstreeks werden verkozen : 

• Mevr. Hilde Broers 

• Dhr. Joris Gaens 

• Dhr. Nico Droeven 
B E S L U  I T : 
Artikel 1 De leden van het Vast bureau leggen de volgende eed af in handen van de wnd. 
  Voorzitter: „Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.“ 
 

Aldus gedaan en staande de zitting goedgekeurd 
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: 

Algemeen directeur De leden Voorzitter wnd. 
 
 
Maike Stieners  Joris Gaens 


