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VOORZITTER: Ja, we wachten even op de technicus. 

DE MEYER: Wij keuren het verslag goed en het tweede punt conform de beslissing die daar-

net … 

VOORZITTER: Ja, dat is conform, normaal gezien dezelfde stemming. Ik weet niet, moeten 

we het opnemen voor de notulen van volgende keer? Nee. Ik denk dat we eventjes moeten 

wachten. Allé, voor de notulen van de volgende keer moeten we … 

DE MEYER: De directeur is aanwezig hé. 

BURGEMEESTER: … (onverstaanbaar, knop niet ingedrukt). 

VOORZITTER: Ah ja, oké. Goed. Oké? Klaar? Dus ik had de raad voor maatschappelijk 

welzijn geopend. We hebben twee punten. Het eerste punt is de goedkeuring van de notulen. 

Mag ik het stemgedrag? Wie stemt voor? Dat is eenparig. En ik zie ook in de chat dat me-

vrouw Pieters en mevrouw De Rijcke voor stemmen. En dan het tweede punt van de raad voor 

maatschappelijk welzijn is een punt, dat we al eerder in de gemeenteraad hebben gestemd. En 

als u dat dus … Nee, ik denk dat de heer Buysrogge, er nog altijd niet een derde van de ge-

meenteraad is. Dus ik zou voorstellen, dat we dat niet doen. Maar ik zou wel voorstellen, dat 

we stemmen, want de fractieleider is hier niet meer aanwezig. Dus wie stemt voor? Dat is 

eenparig hier. En de twee dames van Vlaams Belang, die stemmen … Mevrouw De Rijcke 

stemt voor en … Ah ja … Euh, tegen, sorry. Mevrouw De Rijcke tegen en mevrouw Pieters 

tegen. Onthouding van CD&V en van PVDA. Goed. Dan sluit ik bij deze de raad voor maat-

schappelijk welzijn en wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie bij-

drage. 

BURGEMEESTER: Allemaal proficiat voor diegene die tot nu hun mandaat volledig en 

trouw en plichtsbewust hebben vervuld. En allé, iedereen veilig naar huis. En ik hoop dat ge 

mij niet moet bellen … Awel ja, maar als ze het niet geloven hé. Maar wel recht naar huis hé. 

VOORZITTER: Awel, dat wou ik juist zeggen.  
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