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ZIET HET ZITTEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER
DER BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Zitting van I juli 2019

Aanwezig

Tony Vermeire, burgemeester - voorzitter
Kim Martens, Freddy Haegeman, Caroline Fredrick, Chris De Wispelaere,
Gerrit Van Brabandt, Jeroen Van Acker, Guy De Neve, Hilde De Graeve,
Schepenen
Eddy De Mits, algemeen directeur

Verontschuldigd:

i

Afwezig:

I

Ouderenadviesraad

- ontwerp samenstelling: goedkeuring

Bevoegd lid
Caroline Fredrick, schepen
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 , artikel 304 53. Onder voorbehoud van de
wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de gemeenteraad overgaan
tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en
systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. Ten hoogste twee derde van de leden van
de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is van hetzelfde geslacht. Als dat niet
het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. Gemeenteraadsleden en
leden van het CBS kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren,
vermeld in het eerste lid.
En $ 5 De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan
de inspraak, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, voor de gemeente en haar organen.
Gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de statuten van de ouderenadviesraad
Lievegem.

Feiten en motivering
Het college bespreekt het ontwerp van de samenstelling van de ouderenadviesraad Lievegem.
Alle kandidaturen die werden ingediend, werden aanvaard. Het was niet nodig een selectie te
maken.
Werkgroep Lovendegem, werkgroep Waarschoot en werkgroep Zomergem hebben elk drie
kandidaten aangeduid om te zetelen in de ouderenadviesraad Lievegem.
De installatievergadering van de ouderenadviesraad Lievegem vond plaats op zes juni 2019. De
voorzitter is verkozen via geheime stemming. De leden kwamen samen tot een akkoord om de
functies van de twee ondervoorzitters en penningmeester onderling te verdelen.

Besluit

Enig aÉikel
Het college gaat akkoord met het ontwerp van de samenstelling van de ouderenadviesraad
Lievegem. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Voorzitter:
Parrein Dany
Ondervoorzitter één:
Coucke Gilbert
Ondervoorzitter twee:
Van Dan Hauwe Magde
Penningsmeester:
Schiettaert Anita
N iet-stemgerechtigde leden :
Schepen bevoegd voor senioren:
Caroline Fredrick
Ambtenaar aangesteld door het college van burgemeester en schepenen ad interim
Elisabeth Van De Voorde
Eventueel externe deskundigen
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Bekendmaking
Dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de ouderenadviesraad
Namens het college van burgemeester en schepenen
De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire

De algemeen directeur
Eddy De Mits

Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 19 juli 2019
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