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Leentje Grillaert
raadslid (CD&V)
leentje.grillaert@wetteren.be
Paul Lauwers
raadslid vanaf 29.01.2019
(Open VLD)
paul.lauwers@wetteren.be
Herman Maudens
raadslid (EEN Wetteren)
herman.maudens@wetteren.be
Kathy Mercie-Mertens
raadslid (Vlaams Belang)
kathy.merciemertens@wetteren.be
Savas Moschidis
raadslid (Open VLD)
savas.moschidis@wetteren.be
Pieter Orbie
algemeen directeur
pieter.orbie@wetteren.be

Freija Colpaert
raadslid (N-VA)
freija.colpaert@wetteren.be
Lieve De Gelder
schepen/voorzitter bijzonder
comité voor sociale dienst (CD&V)
lieve.degelder@wetteren.be
Albert De Geyter
raadslid (CD&V)
albert.degeyter@wetteren.be
Stefaan De Greve
raadslid (Vlaams Belang)
stefaan.degreve@wetteren.be
Claudine De Pauw
raadslid (Groen&Co)
claudine.depauw@wetteren.be
Mieke De Roeve
raadslid (Open VLD)
mieke.deroeve@wetteren.be

8 FEBRUARI 2019

Lieve De Gelder
(Fractie CD&V – Groen&Co – EEN Wetteren – Sp.a plus)
lieve.degelder@wetteren.be

René Van Der Haegen
(Open VLD)
rene.vanderhaegen@wetteren.be

Jan Tondeleir
(Fractie CD&V - Groen&Co - EEN Wetteren - Sp.a plus)
jan.tondeleir@wetteren.be

Voorzitter:

Ira-Lina Piscador
(N-VA)
iralina.piscador@wetteren.be

Eline Pardaen
(Fractie CD&V - Groen&Co - EEN Wetteren - Sp.a plus)
eline.pardaen@wetteren.be

Tony Oyen
(Fractie CD&V - Groen&Co - EEN Wetteren - Sp.a plus)
tony.oyen@wetteren.be

Nelly De Bruycker
(Open VLD)
nelly.debruycker@wetteren.be

Nico Soetaert
(Fractie CD&V - Groen&Co - EEN Wetteren - Sp.a plus)
nico.soetaert@wetteren.be

De vergaderingen van het bijzonder comité voor sociale
dienst zijn niet openbaar.

Het comité beslist over individuele steun op het vlak van
maatschappelijke hulp- en dienstverlening en integratie.
Het comité kan advies geven aan de gemeenteraad, de raad
voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester
en schepenen en/of het vast bureau.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is sinds 1 januari
2019 het enige verplichte comité van het OCMW.
Het comité bestaat uit acht leden, dat kunnen raadsleden
of externen zijn. Zij worden verkozen door de raad voor
maatschappelijk welzijn bij de start van de legislatuur.
De voorzitter van dit comité is één van de schepenen.

Karel Van Imschoot
raadslid (CD&V)
karel.vanimschoot@wetteren.be

Tony Van Heuverswyn
raadslid (Open VLD)
tony.vanheuverswyn@wetteren.be

Piet Van Heddeghem
schepen (Groen&Co)
piet.vanheddeghem@wetteren.be

Dietbrand Van Durme
schepen (EEN Wetteren)
dietbrand.vandurme@wetteren.be

Annelien Van Der Gucht
raadslid (N-VA)
annelien.vandergucht@wetteren.be

Herman Van Assche
raadslid (N-VA)
herman.vanassche@wetteren.be

Hilde Anneessens
(Vlaams Belang)
hilde.anneessens@wetteren.be

Leden:

Jan Tondeleir
raadslid (Sp.a plus)
jan.tondeleir@wetteren.be

Walter Govaert
raadslid (Open VLD)
walter.govaert@wetteren.be

Katrien Claus
schepen (CD&V)
katrien.claus@wetteren.be

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Herman Strobbe
schepen (EEN Wetteren)
herman.strobbe@wetteren.be

Johan D’Hauwe
raadslid (Open VLD)
johan.dhauwe@wetteren.be

Wouter Bracke
raadslid (Vlaams Belang)
wouter.bracke@wetteren.be

Ira-Lina Piscador
raadslid (N-VA)
iralina.piscador@wetteren.be

Bram De Winne
raadslid (CD&V)
bram.dewinne@wetteren.be

Peter Blancquaert
raadslid (N-VA)
peter.blancquaert@wetteren.be

Alain Pardaen
burgemeester (CD&V)
alain.pardaen@wetteren.be

Robbe De Wilde
schepen (Groen&Co)
robbe.dewilde@wetteren.be

Marianne Gorré
voorzitter en raadslid (Groen&Co)
marianne.gorre@wetteren.be

Samenstelling van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente, de raad voor maatschappelijk welzijn is het hoogste orgaan van het
OCMW. Beide raden zijn verantwoordelijk voor alles wat binnen de bevoegdheid van gemeente of OCMW valt, tenzij het expliciet
aan een ander orgaan is toegewezen. Zo is de dagelijkse werking bijvoorbeeld een taak van het schepencollege of het vast bureau.

Vanaf 2019 is de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn (vroeger gekend als ‘OCMW-raad’) dezelfde als de
gemeenteraad. Marianne Gorré (Groen&Co) wordt voorzitter van beide raden.

De voltallige raad bestaat uit 29 raadsleden (waaronder de 6 schepenen en de burgemeester) en de algemeen directeur.
In totaal bestaat de gemeenteraad dus uit 30 leden. De algemeen directeur heeft geen stemrecht.
De overige 29 leden zijn verkozen door de inwoners van Wetteren.

De gemeenteraad
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• Onderwijs

• Veiligheid & preventie, politie &
brandweer

Jan Tondeleir (Sp.a plus)

• Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
• Armoedebestrijding
• Vaderlandslievende verenigingen

• Gezin & ouderenzorg				
• Gelijke kansen					
• Kinderopvang					

Alain Pardaen
(CD&V)
alain.pardaen@wetteren.be

Voorzitter:

Sinds 1 januari 2019 is er een verregaande integratie tussen
gemeente en OCMW. Het vast bureau bestaat voortaan
uit dezelfde personen als het schepencollege en de
burgemeester is ook voorzitter. Maar beide organen
hebben hun eigen bevoegdheden en houden hun eigen
vergaderingen.

Het vast bureau ondersteunt de raad voor maatschappelijk
welzijn en spitst zich toe op het OCMW.
Het is verantwoordelijk voor het financiële beheer, het
eigen personeel en plaatsingsprocedures van het OCMW.
Vergaderingen van het vast bureau gebeuren achter
gesloten deuren.

Lieve De Gelder
(CD&V) lieve.degelder@wetteren.be
na 3 jaar vervangen door
Jan Tondeleir (Sp.a plus)
jan.tondeleir@wetteren.be

Herman Strobbe
(EEN Wetteren)
herman.strobbe@wetteren.be
na 3 jaar vervangen door
Bram De Winne (CD&V)
bram.dewinne@wetteren.be

Piet Van Heddeghem
(Groen&Co)
piet.vanheddeghem@wetteren.be

Katrien Claus
(CD&V)
katrien.claus@wetteren.be

Dietbrand Van Durme
(EEN Wetteren)
dietbrand.vandurme@wetteren.be

Robbe De Wilde
(Groen&Co)
robbe.dewilde@wetteren.be

Leden:

• Senioren

• Woonzorgcentrum & assistentiewoningen		

• Gezondheid & drugspreventie

• Tewerkstelling

• Sociaal huis & dienstencentrum			

lieve.degelder@wetteren.be 			jan.tondeleir@wetteren.be

6de schepen (CD&V) 				

(*) Inburgering & Integratie keert na 3 jaar terug van cultuur naar pakket sociale zaken.

Vast Bureau

• Lokale economie

• Kerkfabrieken

• Voorzitter AGB

• Financiën & budget

5de schepen (EEN Wetteren)
herman.strobbe@wetteren.be
na 3 jaar vervangen door
Bram De Winne (CD&V)
bram.dewinne@wetteren.be

Herman Strobbe

• Magazijn & uitleen

• Dorpsrenovatie

• Begraafplaatsen

• Plantsoendienst

• Land- en tuinbouw

• Gebouwen en patrimonium

• Openbare werken

katrien.claus@wetteren.be

3de schepen (CD&V)

Katrien Claus

• Inburgering & Integratie (*)

• Communicatie en
burgerparticipatie

• ICT en dienstverleningsconcept

• Evenementen

Lieve De Gelder					na 3 jaar vervangen door

• Noord-Zuid samenwerking

• Dierenwelzijn

• Ruimtelijke ordening

• Mobiliteit

• Huisvesting

• Milieu/klimaat &
zwerfvuilproblematiek

4de schepen (Groen&Co)
piet.vanheddeghem@wetteren.be

Piet Van Heddeghem

• Erfgoed

• Archief

• Toerisme

• Jeugd

• Sport

2de schepen (EEN Wetteren)
dietbrand.vandurme@wetteren.be

Dietbrand Van Durme

• Burgerzaken

• Coördinatie bijzondere projecten

• Bibliotheek

• Cultuur

• Bestuurszaken & secretariaat

• Personeel

1ste schepen (Groen&Co)
robbe.dewilde@wetteren.be

Robbe De Wilde

Burgemeester (CD&V)
alain.pardaen@wetteren.be

Alain Pardaen

Elke schepen is verantwoordelijk voor bepaalde
onderwerpen. De burgemeester is voorzitter van het
college, en is onder andere verantwoordelijk voor de
algemene veiligheid. Het college vergadert wekelijks zonder
publiek (niet openbaar) en neemt alle beslissingen samen,
als groep, ongeacht tot wiens bevoegdheid ze horen.

Het college leidt ook de werken die in opdracht van de
gemeente worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor
het dagelijkse bestuur van de gemeente.
Het is de ‘uitvoerende macht’ en als het ware de ‘regering’
van de gemeente. Zij voeren de beslissingen van de
gemeenteraad uit en beheren de gemeentelijke
eigendommen, de inkomsten en de uitgaven.

Het college
van burgemeester en schepenen

Op 14 oktober 2018 kozen alle Wetteraars hun 29 nieuwe raadsleden. Op 16 januari 2019 legden zij de eed af. De meerderheid wordt de
komende zes jaar gevormd door CD&V, EEN Wetteren, Groen&Co en Sp.a plus. In de oppositie vinden we N-VA, Open VLD en Vlaams
Belang. In deze nieuwsbrief lees je wie er verkozen is, en in welke bestuursorganen ze zetelen.

Nieuw bestuur in Wetteren

