
 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN d.d. 27 NOVEMBER 2020 

======================================================== 

 

VOORZITTER: Goed ik open meteen de raad voor maatschappelijk welzijn. Ik moet u de 

mededeling doen dat, van de toezichthoudende overheid van Vlaanderen, dat de jaarrekening 

2019 werd goedgekeurd. En dan stemmen we over de notulen en het zittingsverslag van de 

raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober laatstleden. Euh, ik stel voor dat we stem-

men. Is er een opmerking?  

GHESQUIÈRE: Neen, ik ga akkoord. 

VOORZITTER; Goed, goed. Dan zullen we stemmen. Als er raadsleden zijn die anderszins 

wensen te stemmen als hun fractieleider moeten die dat aangeven. Neen. Dan stemmen we. 

Wie stem voor? Dat is hier in de zaal eenparig. Ik zie dat het, ja, oké voor CD&V. En Roland? 

Ja Roland?  

PANNECOUCKE: Ja ik ook.  

VOORZITTER: Cava. 

PANNECOUCKE: Voor mij ook ja. 

VOORZITTER: Oké goed, dank u wel. Punt twee, aanvraag subsidie consumptiebonnen voor 

kwetsbare doelgroepen. En- 

PANNECOUCKE: Ook in orde. 

VOORZITTER: Hij doet al gelijk de Frans. Ja. Zijn er vragen? Kunnen we dan stemmen? 

Zelfde stemming? Of is er iemand die niet akkoord gaat? Oké Voilà. Dan hebben we punt 

drie, samenwerkingsovereenkomst met Voedsaam vzw. Zijn daar vragen over? Neen? Dan 

stel ik voor dat we stemmen. Wie stemt voor? Dat is hier eenparig en ook in- Ja Roland? 

PANNECOUCKE: Akkoord. 

VOORZITTER: Ja en dan zijn er de twee punten van personeelsaangelegenheden, uitvoering 

sectoraal akkoord en aanpassing afsprakenkader voor telewerk, die eigenlijk al in de gemeen-

teraad zijn beslist. Is dat dezelfde stemming veronderstel ik? Ja. Dank u wel dan allemaal en 

dan wens ik jullie een veilige thuisrit voor wie hier nog is. Ik hoop dat ge uw brief, uw brief 

staat ook op uw mail nog een keer. Iedereen wel thuis en dank u wel voor jullie- 

PANNECOUCKE: Voorzitter, voorzitter. 

VOORZITTER: Ja Frans? Ow. Ja, nog een vraag, een vraag van Roland. 

PANNECOUCKE: U hebt mijn mening niet gevraagd voor dat laatste punt. 

VOORZITTER: Ah, die, maar dat waren twee punten die ook al in de gemeenteraad beslist 

zijn en daarom hebben we- 

PANNECOUCKE: Maar het is goed, het is goed. 

VOORZITTER: Is het goed? Oké, nu ben ik gerust. 
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PANNECOUCKE: Goedenavond allemaal. 

VOORZITTER: Goedenavond, dag iedereen. Ik sluit meteen de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

 

---ooOoo--- 


