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VOORZITTER: Goed, dan heb ik de gemeenteraad gesloten en open ik de zitting van de 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En het enige punt, dat we hier hebben, is de goedkeuring 

van de notulen en het zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 okto-

ber. Ik, ja, de presentielijst gaat door en moet nog wel getekend worden. Mijnheer            

Wymeersch? 

WYMEERSCH: Mevrouw de voorzitter, ik vind het in feite een beetje schandalig, dat de 

agenda van een OCMW-raad – het is nog altijd zelfs met de uitkanteling van de hele zorgsec-

tor – dat de agenda van een OCMW-raad zich enkel en alleen beperkt tot de goedkeuring van 

de notulen. Ik heb de afgelopen maanden een paar keer al de moeite gedaan om een aantal 

interpellaties in te dienen. Ik heb dit bewust deze maand niet gedaan, alhoewel ik er zeker    

27 had kunnen indienen, maar die bespaar ik voor één van de volgende maanden. Maar dit 

kan toch niet in een stad van meer dan 70.000 inwoners, een OCMW, die zich beperkt tot       

0 agendapunten. 0, zero. Buiten een beetje inbreng van de oppositie heb ik hier de afgelopen 

11 maand vanuit de meerderheid én vanuit het college 0, nougatbollen inbreng gezien op de 

agenda van de OCMW-raad of het moest zich beperken tot de verkoop van 2 of 3 percelen 

landbouwgrond. Ik vind dat de meerderheid zich ook daar eens zorgen moet maken en eens in 

eigen boezem kijken. 

VOORZITTER: Oké, wij nemen akte van uw opmerking, mijnheer Wymeersch. Goed. Kun-

nen we dan stemmen over de notulen? Wie stemt voor? Dat is de voltallige meerderheid, 

CD&V, PVDA en sp.a én ook, ah, het is eenparig, oké. Dan dank ik jullie allemaal. Vergeet 

niet nog de map te tekenen. En dan zien we mekaar op de algemene commissie maandag. Een 

fijne avond nog en een goede nacht en slaap op uw twee oren. 
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