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zitting van dinsdag 29 januari 2019

Aanwezig:

Charlotte Castelein, voorzitter

Marc Vanden Bussche, burgemeester

Stéphanie Anseeuw, Guido Decorte, Lander Van Hove, Dorine Geersens, Dirk Dawyndt, Ivan 
Vancayseele, schepenen

Rita Gantois, Luc Deltombe, Frédéric Devos, Greta Delie, Benedicte Dalle, Elwin Van Herck, 
Greta Verhaeghe, Peter Hillewaere, Adelheid Hancke, Henk Ghyselen, Sander Loones, Patricia 
Vandenbroucke, Suze Bogaerts, Bart Pieters, Alain De Coster, Dominique Wolter Hofmans, 
Julie Paelinck, Dirk Decorte, Sam De Rechter, raadsleden

Joeri Stekelorum, algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De voorzitter opent de vergadering om 22u35.

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 8 januari 2019

Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de raad keurt de notulen bijgevolg goed.
Openbaar

verkiezingen

1. VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Gelet op artikel 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 tot vaststelling van het huishoudelijk 
reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij aanvang van een zittingsperiode een huishoudelijk 
reglement dient vast te stellen;

Overwegende het huishoudelijk reglement voor elke bestuursperiode dient te worden hervastgesteld en het 
ontwerp door de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur werd 
goedgekeurd;

Overwegende dat het ontwerp van huishoudelijk reglement voldoet aan de nieuwe decretale bepalingen en aan de 
manier van zitting houden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde;

Gehoord de voorzitter in haar toelichting;

Gehoord raadslid Devos die terugkomt op de discussie omtrent het tussen komen van raadsleden bij de 
mondelinge vragen en zich gefnuikt voelt dat hij daar niet kan op inpikken, waarop de voorzitter de voorziene 
regeling nog eens uiteenzet, waarna raadslid Van Herck herhaalt dat het wel de bedoeling moet zijn dat andere 
raadsleden kunnen tussenkomen in de mondelinge vragen en ook raadslid Loones stelt dat het huishoudelijk 
reglement niet duidelijk is op dat vlak en een amendement voorstelt dat ook andere fracties of raadsleden bij 
mondelinge vragen kunnen tussen komen;

Gehoord de burgemeester die voorstelt deze discussie af te ronden en dit verder te bespreken met de fractieleiders 
en nu te stemmen over het voorgelegde reglement;

BESLUIT: met 14 stemmen voor (charlotte castelein, marc vanden bussche, stéphanie anseeuw, guido decorte, 
lander van hove, dorine geersens, dirk dawyndt, ivan vancayseele, luc deltombe, frédéric devos, greta delie, 
benedicte dalle, henk ghyselen, julie paelinck), 5 stemmen tegen (elwin van herck, suze bogaerts, bart pieters, 
alain de coster, dominique wolter hofmans), 8 onthoudingen (rita gantois, greta verhaeghe, peter hillewaere, 
adelheid hancke, sander loones, patricia vandenbroucke, dirk decorte, sam de rechter)

Art. 1: Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit, wordt vastgesteld.

Art. 2: Overeenkomstig artikel 37§2 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
Koksijde bedraagt het presentiegeld evenveel als het presentiegeld voor gemeenteraadsleden zoals bij afzonderlijk 
besluit van de gemeenteraad bepaald. De bedragen worden geïndexeerd overeenkomstig artikel 18 van het besluit 
van de Vlaamse Regering d.d. 06 juli 2018.

2. VASTSTELLEN DEONTOLOGISCHE CODE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN VAST BUREAU
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op artikel 74 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn een 
deontologische code aanneemt;
Gelet op artikel 83 van het decreet lokaal bestuur dat bepaalt dat het vast bureau dezelfde deontologische code 
heeft als die welke is aangenomen voor de raad voor maatschappelijk welzijn met toepassing van artikel 74;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari 2013 waarbij de deontologische 
code voor de raad voor maatschappelijk welzijn werd vastgesteld;

Overwegende dat het vast bureau echter zelf een deontologische code kan aannemen die minstens de 
deontologische code zoals aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn omvat;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: De deontologische code van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau, zoals opgenomen in 
bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd.

3. AANDUIDEN VERVANGER VOORZITTER BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat artikel 106 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat als de voorzitter tijdelijk afwezig is of als 
hij bij een welbepaalde aangelegenheid betrokken partij is als vermeld in artikel 27, hij de voorzitter of een lid van 
het vast bureau aanwijst als zijn vervanger. Als hij geen vervanger heeft aangewezen of als de vervanger zelf 
tijdelijk afwezig is, dan wordt hij vervangen door de voorzitter of het lid van het vast bureau met de hoogste rang. 
Als de voorzitter of dat lid van het vast bureau de voorzitter niet kan vervangen, wordt het voorzitterschap 
waargenomen door een ander lid van het vast bureau, in volgorde van rang;
Overwegende dat de voorzitter schepen Stéphanie Anseeuw aanduidt als zijn vervanger;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Schepen Stéphanie Anseeuw wordt aangewezen met 19 stemmen voor en 8 onthoudingen

Art. 1: Stéphanie Anseeuw wordt aangeduid als vervanger voorzitter bijzonder comité sociale dienst.
financiën

4. DECREET LOKAAL BESTUUR - VERRICHTINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR

Gelet op artikel 78, tweede lid, 9° van het decreet van 22 december 2017 op lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten en latere wijzigingen; gelet op het KB plaatsing van 
18 april 2017 en het KB uitvoering van 14 januari 2013 en latere wijzigingen;

Overwegende dat voor een vlotte en efficiënte interne werking van de dienstverlening het decreet voorziet in 
delegatie van bevoegdheden inzake te definiëren dagelijks bestuur, waarbij:
- het vast bureau bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van opdrachten 
die tot het dagelijks bestuur behoren;
- het vast bureau kan beslissen tot delegatie van bepaalde aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de 
algemeen directeur;
- de algemeen directeur binnen de perken van dagelijks bestuur kasprovisies kan toekennen aan bepaalde 
personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven;
dat wat het “dagelijks bestuur” overschrijdt een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn blijft;

Overwegende dat de gedelegeerde bevoegdheid niet geldt voor subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en 
daden van beschikking van onroerende goederen.

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn het begrip “dagelijks bestuur” moet invullen om een 
efficiënte werking van haar diensten te kunnen garanderen;

Overwegende het besluit van de OCMW raad van 17 januari 2013; dat de wijzigingen in de organisatiestructuur 
van het OCMW nopen tot opheffing van dit besluit en tot het invoeren van een kader van dagelijks bestuur dat 
gelijk is als dat in de gemeente Koksijde;

Overwegende dat het efficiënter is om geen onderscheid meer te maken in opdrachten van exploitatie of 
investeringen, maar de bevoegdheid te delegeren aan het vast bureau volgens het bedrag dat volgens artikel 42 
§1, 1°, a van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten met onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking kan gebeuren; dat het drempelbedrag is verhoogd tot 144.000 euro excl. btw (MB 21 
december 2017); dat dit drempelbedrag geldt voor de jaren 2018 en 2019 en tweejaarlijks zal worden herzien; dat 
het aangewezen is om, gelet op deze tweejaarlijkse herziening, om bij de hervaststelling van het dagelijks bestuur 
niet langer te verwijzen naar een concreet bedrag maar naar artikel 42,§1,1°,a van de wet van 17 juni 2016 op de 
overheidsopdrachten en uitvoeringsbesluit;

Overwegende dat de beperkte wijziging (tot een verhoging van de raming met 10% op de goedgekeurde raming) 
van opdrachten goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn alsmede de verhoging van de raming met 
maximaal 10% wordt opgenomen onder dagelijks bestuur teneinde enige soepelheid aan de dag te leggen zodat 
inschrijvingen binnen dat kader tot plaatsing kunnen leiden zonder opnieuw vooraf aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorgelegd te moeten worden, wat problemen kan opleveren met de termijn waartoe de 
inschrijver zich heeft verbonden met zijn inschrijving;
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Overwegende dat het wenselijk is om in dagelijks bestuur op te nemen elke herhaling van een overheidsopdracht 
op grond van artikel 42, §1,2° van de wet overheidsopdrachten ongeacht de waarde van de opdracht op 
voorwaarde dat de basisopdracht door de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld; dat de oorspronkelijke 
opdracht door de raad voor maatschappelijk welzijn dient te worden vastgesteld als de raming van het 
opdrachtbedrag (d.i. de waarde van de oorspronkelijke opdracht, inclusief alle herhalingen) het drempelbedrag van 
het dagelijks bestuur zou overschrijden;

Overwegende dat bij de hervaststelling van aangelegenheden van dagelijks bestuur worden ook alle uitgaven die 
geen overheidsopdrachten zijn gedelegeerd aan het vast bureau, met uitzondering van toegekende subsidies, 
investeringstoelagen, borgstellingen en daden van beschikking van onroerende goederen

Op voorstel van het vast bureau;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Onder “dagelijks bestuur”, zoals opgenomen in artikel 78, tweede lid, 9° van het decreet van 22 december 
2017 op het lokaal bestuur moet worden verstaan:
- Verrichtingen houdende vaststelling van alle rechten/ontvangsten.
- Beslissingen tot vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van alle 
uitgaven waarvan de waarde minder is dan het drempelbedrag voorzien in artikel 42 §1, 1°, a van de wet van 17 
juni 2016 op de overheidsopdrachten, met uitzondering van subsidies, investeringstoelagen, borgstellingen en 
daden van beschikking van onroerende goederen.
- Beslissingen inzake overheidsopdrachten tot wijziging van de raming met maximaal 10% of van de voorwaarden 
die een verhoging met maximaal 10% van de raming goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn 
betreffen.
- Beslissingen bestaande uit de herhaling van een overheidsopdracht op grond van artikel 42,§1,2° van de wet op 
de overheidsopdrachten, ongeacht de waarde van de herhalingsopdracht op voorwaarde dat de basisopdracht door 
de raad voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld.

Art. 2: Deze beslissing treedt in werking op 4 februari 2019 en is geldig tot 1 februari 2025, behoudens intrekking 
of wijziging door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Art. 3: De beslissing van de OCMW raad van 17 januari 2013 wordt opgeheven op 4 februari 2019.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het vast bureau, het managementteam, de financieel 
directeur en de financiële dienst.

5. DECREET LOKAAL BESTUUR - VAN VISUM VRIJGESTELDE FINANCIËLE VERBINTENISSEN

Gelet op de beslissing van de OCMW raad van 17 januari 2013 houdende bepaling van de van visum vrijgestelde 
verrichtingen;

Gelet op artikel 266 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op artikel 121 het Besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
uitvoeringsbesluit; dat dit besluit van toepassing blijft tot de inwerkingtreding van artikel 99 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC2020); dat de hieronder 
opgenomen verbintenissen binnen beide bepalingen vallen;

Overwegende dat bovenvermelde bepalingen toelaten van het visum vrij te stellen voor:
- Aanstellingen van contractuele personeelsleden voor een periode tot één jaar;
- Verbintenissen waarvan het bedrag lager is dan 50.000 euro;
- Verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijks bedrag lager 
is dan 25.000 euro;
- Investeringssubsidies tot 10.000 euro;
- Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
- Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.

Dat momenteel van visum vrijgesteld zijn alle verbintenissen van dagelijks bestuur waarvan de waarde in 
exploitatie 25.000 euro exclusief BTW niet te boven gaat en in personeelszaken voor aanstellingen waarvan de 
duur één jaar niet overschrijdt met uitzondering van de tewerkstelling van meer dan één jaar voor tewerkstelling 
art 60§7 organieke wet 8 juli 1976 en andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie



RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

NOTULEN

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Koksijde, jaar 2019 – zitting van 29-01-2019 14

Rekening houdend met de schaalgrootte van OCMW Koksijde, de dienstverlening met tijdelijke contracten en 
jobstudenten en de werkbaarheid om het volume aan beslissingen die aan visum onderworpen blijven te 
verwerken, wordt door de financieel directeur voorgesteld om te beslissen om van voorafgaand visum vrij te stellen 
(zoals binnen gemeente Koksijde voorgesteld):
a. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is 
dan 5.500 euro exclusief BTW.
b. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur niet 
meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden 
voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het visum.
c. Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
d. Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.

Op voorstel van het vast bureau;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Volgende financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom worden van de 
visumverplichting uitgesloten:
a. de financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto-kasstroom waarvan de waarde niet hoger is 
dan 5.500 euro exclusief BTW.
b. De financiële verbintenissen inzake personeelsuitgaven: de contractuele aanstellingen waarvan de duur niet 
meer bedraagt dan één jaar; Bij opeenvolgende contracten voor de aanstelling van contractuele personeelsleden 
voor dezelfde functie wordt de totale duur aangenomen voor de toepassing van het visum.
c. Tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
d. Een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere overheden dan de 
werkgelegenheidsmaatregelen art 60 §7, voor maximaal vier jaar in het kader van de opdracht van het openbare 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld i hoofdstuk IV, afdeling 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of in het kader van de opdracht van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.

Art. 2: Deze beslissing treedt in werking vanaf 01 februari 2019. De beslissing van de OCMW raad van 13 januari 
2013 houdende vaststelling van de van visum vrijgestelde verrichtingen wordt opgeheven met ingang van 1 
februari 2019.

Art. 3: Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

Art. 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten van het OCMW en aan de financieel 
directeur.

6. FACTUREN: GOEDKEURING

BESLUIT: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2018
De goed te keuren aanrekeningen AK1/RMW/2018/12 tem AK1/RMW/2018/13(SDP nv) worden door de raad 
goedgekeurd.
Opdracht wordt gegeven aan de adjunct algemeen directeur en diensthoofd OCMW financiën, om de betrokken 
betalingen uit te voeren.

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aanstellen afgevaardigden igs

7. AANDUIDEN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET OCMW IN EXTERNE ORGANISATIES EN VERENIGINGEN: 
VZW REGIONAAL SOCIAAL VERHUURKANTOOR WESTKUST

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de statuten van vzw RSVK Westkust, meer bepaald Titel II, art. 6.;

Gelet op het schrijven van RSVK Westkust, ontvangen op 17 december 2018, met de vraag om 3 
vertegenwoordigers aan te duiden om te zetelen in de Algemene Vergadering;
Overwegende dat er gevraagd wordt dat de OCMW's in overleg met het eigen gemeentebestuur 3 
vertegenwoordigers aanduiden, waarvan minstens 2 OCMW-raadsleden of leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst;
Overwegende dat daarnaast de nieuwe Raad van Bestuur (1 afgevaardigd vertegenwoordiger per aangesloten lid) 
wordt samengesteld via benoeming door de Algemene Vergadering (dd. 12 maart 2019);
Gelet op de kandidaatstellingen van: Pascale Baeselen, Hylke Castelain, Andreas Cavyn, Rosaline Mouton, Bart 
Pieters en Ivan Vancayseele;
Gelet op artikel 74 van het decreet lokaal bestuur (verwijzing naar artikel 34) dat bepaalt dat over volgende 
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aangelegenheid geheim gestemd wordt: 2° de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en 
van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en 
feitelijke verenigingen;

BESLUIT: Verkozen bij geheime stemming: Hylke Castelain (14 stemmen), Ivan Vancayseele (14 stemmen), 
Rosaline Mouton (14 stemmen); niet verkozen: Andreas Cavyn (8 stemmen), Pascale Baeselen (8 stemmen) en 
Bart Pieters (5 stemmen)

Art. 1. Volgende personen worden aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van 
het RSVK Westkust:
mevr. Hylke Castelain, Ivan Vancayseele, Rosaline Mouton.

adviesorganen
aanstelling leden adviesorganen

8. AANDUIDEN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET OCMW IN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC)

Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie 
betreffende de minimale levering van elektriciteit, gas en water, welke bepaalt dat de adviescommissie moet 
bestaan uit:
In elke gemeente wordt een commissie opgericht die samengesteld is uit:
1° de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens afgevaardigde, die het 
voorzitterschap van de commissie waarneemt;
2° één lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de gemeente waar de 
huishoudelijke abonnee zijn woonplaats heeft;
3° één vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of exploitant, naargelang van het 
geval;
4° één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de huishoudelijke afnemer, 
huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, naargelang van het geval voor zijn sociale begeleiding 
een beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling;

Overwegende dat voorgesteld wordt dat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst deel uitmaakt 
van de lokale adviescommissie;
Gelet op artikel 74 van het decreet lokaal bestuur (verwijzing naar artikel 34) dat bepaalt dat over volgende 
aangelegenheid geheim gestemd wordt: 2° de aanwijzing van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en 
van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en 
feitelijke verenigingen;

Gehoord de voorzitter;

BESLUIT: Verkozen bij geheime stemming: Ivan Vancayseele (14 stemmen), niet verkozen: Andreas Cavyn (8 
stemmen), Pascale Baeselen (0 stemmen) en Bart Pieters (5 stemmen)

Art. 1.  De raad duidt één vertegenwoordiger dhr. Ivan Vancayseele aan voor lokale adviescommissie betreffende 
de minimale levering van elektriciteit, gas en water.

mondelinge vragen

De voorzitter sluit de vergadering om 22u47.
Volgende raadszitting : dinsdag 26 februari 2019

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De voorzitter,

Charlotte Castelein


