
 
 
 
 

STATUTEN STEDELIJKE WELZIJNSRAAD 
 

 

Artikel 1 

In Lokeren is door de gemeenteraad in zitting van 30 juni 2003 een stedelijke welzijnsraad 

opgericht, in  het kader van de uitbouw van een lokaal sociaal beleid. 

De dagelijkse werking van de welzijnsraad wordt toevertrouwd aan het OCMW. 

 

Artikel 2 

De stedelijke welzijnsraad is het overkoepelend, adviserend en beleidsondersteunend orgaan 

in functie van de uitvoering vaneen lokaal sociaal beleid. 

Het decreet sociaal beleid omschrijft een lokaal sociaal beleid als het geheel van de 

beleidsbepaling en acties van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) en de acties van lokale 

actoren (alle overheden en particuliere organisaties die lokaal acties opzetten ten behoeve van 

burgers), met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten, 

vastgelegd in artikel 23 en artikel 24 § 3 van de Grondwet, en de toegang tot die rechten, 

zoals vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet. 

 

Artikel 3 

Doelstellingen: 

a. Op vraag van het stadsbestuur/OCMW of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over 

alle aangelegenheden betreffende het lokaal sociaal beleid. Deze adviezen betreffen 

zowel de openbare (stad en OCMW) als particuliere welzijnsinitiatieven in functie van 

de uitbouw van een lokaal sociaal beleid. 

b. Activeren van het overleg tussen openbare (stad en OCMW) en particuliere 

welzijnsorganisaties enerzijds en tussen professionelen en vrijwilligersorganisaties 

anderzijds 

c. Het op elkaar afstemmen van verschillende openbare en particuliere 

welzijnsinitiatieven alsook interactie met het bovenlokaal gebeuren (koepels, 

organisaties, diensten: VVSG, provincie, dienst Welzijnsbeleid Vlaamse 

Gemeenschap, Koepel Kind en Gezin, departement Onderwijs,…) 

 

Artikel 4 

De stedelijke welzijnsraad is als volgt gestructureerd: 

a. Een algemene vergadering 

b. Een dagelijks bestuur 

c. Eventuele werkgroepen 

 

  



ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 5 

Samenstelling van de algemene vergadering van de welzijnsraad: 

a. Voorzitter OCMW/Schepen van Sociale Zaken 

b. Het diensthoofd OCMW- Sociaal Huis 

c. 8 leden gekozen uit een oproep aan de bevolking 

d. 8 leden die vertegenwoordigers zijn van welzijnsorganisaties actief in Lokeren 

c en d aangeduid door het Bijzonder Comité Welzijn na advies van Nesslo en het diensthoofd 

OCMW- Sociaal Huis. 

Ten hoogste 2/3 van de leden van de welzijnsraad is van hetzelfde geslacht, conform artikel 

200 § 2 van het gemeentedecreet. 

De leden van de algemene vergadering kunnen geen politiek mandaat uitoefenen, met 

uitzondering van de OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken. 

De leden onderschrijven de doelstellingen van de welzijnsraad en helpen ze op een actieve en 

constructieve manier te realiseren. 

Ieder lid duidt bij het begin van een werkingsjaar een vaste plaatsvervanger aan en stelt de 

algemene vergadering hiervan in kennis. 

 

Artikel 6 

Het staat de welzijnsraad vrij om externe deskundigen uit te nodigen. Deze hebben geen 

stemrecht. 

 

Artikel 7 

Het stads- en/of OCMW-bestuur zal binnen een termijn van 3 maanden een gemotiveerd 

antwoord formuleren als het advies van de welzijnsraad niet wordt gevolgd. 

 

Artikel 8 

De duur van een mandaat is zes jaar en gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar 

van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het mandaat eindigt bovendien door: 

a. Intrekking van de opdracht door het overlegorgaan/raad. Dit ontslag wordt schriftelijk 

gemeld aan het secretariaat 

b. Het overlegorgaan/raad van waaruit men afgevaardigd wordt, ontbonden wordt of 

geen activiteit meer heeft uitgeoefend gedurende het voorbije jaar 

c. Schriftelijk ontslag van het lid zelf 

d. De algemene vergadering van de welzijnsraad kan beslissen tot intrekken van het 

mandaat na 3 opeenvolgende afwezigheden zonder vooraf te verwittigen. Het bestuur 

brengt het betrokken overlegorgaan/raad daarvan op de hoogte. 

 

Artikel 9 

Stemgerechtigd: 

Alle leden van de welzijnsraad zijn stemgerechtigd, met uitzondering van de OCMW-

voorzitter en schepen van sociale zaken en het diensthoofd OCMW-Sociaal Huis. 

Ieder stemgerechtigd lid is gerechtigd op 1 stem. 

 

Artikel 10 

Stemming: 

De algemene vergadering stemt: 

- Geheim voor persoonsgebonden aangelegenheden 

- Geldig als één derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Beslissingen worden 

met een gewone meerderheid aanvaard. 



- Geldig over een voorstel van wijzigingen van de statuten als twee derden van de 

stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt binnen de maand 

een bijzondere algemene vergadering samengeroepen en kan zij geldig beslissen 

ongeacht het aantal aanwezigen 

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

 

Artikel 11 

Het secretariaat van de welzijnsraad wordt waargenomen door het diensthoofd OCMW- 

Sociaal Huis 

 

Artikel 12 

De algemene vergadering vergadert minimaal driemaal per jaar 

 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

Artikel 13 

Samenstelling van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, medevoorzitter van de welzijnsraad, het 

diensthoofd OCMW- Sociaal Huis en de penningmeester. 

De kandidaten dienen bij het secretariaat hun schriftelijke kandidatuur in. 

 

Artikel 14 

Het dagelijks bestuur, met uitzondering van het diensthoofd OCMW-Sociaal Huis, wordt 

driejaarlijks herkozen. Het voorzitterschap wordt in principe beperkt tot twee opeenvolgende 

mandaten van drie jaar tenzij er geen andere kandidaat-voorzitter is. 

 

Artikel 15 

Werking van het dagelijks bestuur. 

- Voorbereiden van de algemene vergadering 

- Opvolgen en uitwerken van de besluiten van de algemene vergadering 

- Voorbereiden en opvolgen van de adviezen van en aan het Stadsbestuur en/of 

OCMW-bestuur 

 

Artikel 16 

Taak van de voorzitter: 

- Voorzitten van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering 

- Opvolgen van de dagelijkse werking van de welzijnsraad 

- Overleg met dagelijks bestuur, medevoorzitter en secretaris 

- Overleg met diensthoofd OCMW-Sociaal Huis  

- Aandacht voor het lokaal sociaal beleid en het ruime welzijnslandschap 

- Vertegenwoordiging welzijnsraad in andere overlegorganen of aanduiden van een 

afgevaardigde 

Taak van de medevoorzitter: 

- Voorzitter van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering in afwezigheid 

van de voorzitter 

- Ondersteunen van de voorzitter in de werkzaamheden met betrekking tot het lokaal 

sociaal beleid en de welzijnsraad 

- Overleg met dagelijks bestuur, voorzitter en secretaris 

 

  



Artikel 17 

Jaarlijks wordt een werkingskrediet voor de stedelijke welzijnsraad voorzien in de OCMW-

begroting 

 

Artikel 18 

Indien de stedelijke welzijnsraad het nodig acht een huishoudelijk reglement op te maken om 

de interne werking te regelen, wordt dit van kracht nadat het door de OCMW-raad en 

gemeenteraad wordt goedgekeurd. 

 

Artikel 19 

De stedelijke welzijnsraad wordt ontbonden na advies van het Bijzonder Comité Welzijn, via 

een beslissing van de OCMW-raad en bekrachtiging door de gemeenteraad. 
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