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19 JULI 2006. — Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn met betrekking tot de aanwijzing van de leden van het vast bureau en van de
bijzondere comités van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 3, 7o, van het decreet II van het Waalse Gewest
van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden op het grondgebied van het Franse taalgebied
naar het Waalse Gewest krachtens de artikelen 138 en 128 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 27, § 6, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn wordt vervangen als volgt :
« § 6. Het vast bureau en de bijzondere comités tellen leden van beide geslachten.
De leden van het vast bureau en de leden van elk bijzonder comité worden, met uitzondering van de voorzitter,
bij geheime stemming en in één enkele stemronde aangewezen, waarbij elk raadslid over één stem beschikt. Bij staking
van stemmen wordt de oudste kandidaat verkozen.
Indien, na de stemming, het gemengd karakter binnen het vast bureau en een bijzonder comité niet gewaarborgd
is, wordt de uitslag ongeldig verklaard.
Er wordt voor het geheel van de zetels, behalve die van de voorzitter, een nieuwe geheime stemming in één enkele
stemronde gehouden tot de aanwezigheid van beide geslachten binnen het vast bureau en de bijzondere comités
gewaarborgd is.
Behoudens in geval van ontslag of verlies van het mandaat van raadslid, worden de leden van het vast bureau en
de leden van de bijzondere comités aangewezen voor de bestaansduur van het bureau of het comité waarvan zij lid zijn.
Wanneer het mandaat van een lid van het vast bureau of van een bijzonder comité eindigt, wordt in zijn
vervanging voorzien door de aanwijzing van een lid dat op dezelfde lijst is verkozen.
Er wordt van het zesde lid afgeweken wanneer geen ander lid van de raad voor maatschappelijk welzijn is
verkozen op dezelfde lijst als die van het te vervangen lid van het vast bureau of bijzonder comité of wanneer
laatsgenoemd lid bij staking van stemmen zijn verkiezing binnen het vast bureau of het bijzonder comité slechts aan
zijn leeftijd te danken heeft. In beide gevallen kan elk raadslid verkozen worden.
Er wordt eveneens van het vierde lid afgeweken wanneer, na toepassing ervan, het vast bureau of een bijzonder
comité uitsluitend leden van hetzelfde geslacht zou tellen. In dit geval kan elk raadslid verkozen worden dat tot het
andere geslacht behoort. »
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
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