
 

 

OCMW-RAAD d.d. 22 MAART 2019 

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

 

VOORZITTER: Goed, ik open de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. En onder-

tussen heeft denk ik iedereen gestemd en kunnen de stemformulieren worden opgehaald. Mijn-

heer Wymeersch? 

WYMEERSCH: Mevrouw de voorzitter, 2 opmerkingen. Eén, en ik geef het maar mee, dit is 

dezelfde vaststelling als vorige keer, wij beginnen vandaag om 02:15 uur denk ik – zo’n ruwe 

schatting – … 

BURGEMEESTER: 02:38 uur. 

WYMEERSCH: … op 23 maart aan een OCMW-raad, die niet is samengeroepen voor 23 

maart, maar samengeroepen is voor 22 maart. Dus ik teken daar bezwaar tegenaan, formeel. En 

ik wacht nog altijd op het antwoord op mijn vraag van binnenlands bestuur. Maar ik wil dat 

mijn bezwaar formeel wordt opgetekend, één. Ten tweede, ik zal de collega’s misschien een 

klein plezier doen, alhoewel, met de mededeling, dat mijn interpellatie wordt verschoven naar 

de raad van april. 

VOORZITTER: Goed, na deze heuglijke mededeling … 

WYMEERSCH: Ah, maar gij zit al 3 uur te slapen, gij. 

VOORZITTER: Ja, gaan we verder met … 

WYMEERSCH: Maar gij hangt al een hele avond tegen de … 

VOORZITTER: Mijnheer Wymeersch en mijnheer Van Peteghem, we gaan er wat de pas in-

zetten, dan kan iedereen wat sneller … 

WYMEERSCH: … (?) gegeven om te gaan slapen of iets anders. 

VOORZITTER: Ah, c’est bon. Goed. We beginnen met de notulen en het zittingsverslag van 

de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari, een goedkeuring. Wie keurt dit goed? 

Dat is ja, unaniem, behalve … 

BURGEMEESTER: Slaapwel! 

VOORZITTER: Dan hebben we … Goed, ondertussen kunnen misschien raadslid Baeten en 

raadslid Baeck beginnen aan de telling. En we gaan verder met punt 2, strategische planning 

beleidsprogramma 2019-2024, kennisneming.  

VOORZITTER: We nemen kennis van de strategische planning. Punt 3, verenigingen, ven-

nootschappen en samenwerkingsverbanden, statutenwijziging Audio, goedkeuring. Zijn daar 

opmerkingen over? Kan dat eenparig, die goedkeuring?  
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Ja. Punt 4, verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden, dienst schuldbemid-

deling, dat zijn de punten die lid van de algemene vergadering. Dan hebben we punt 6, is afge-

voerd. En de interpellatie is … Voilà. Goed. Dan wachten wij op de stemming. 

 

T E L L I N G 

 

VOORZITTER: Ja, goed. We hervatten de raad en ik geef jullie de resultaten van de telling. 

Voor de Bosgroep hebben voor de algemene vergadering Jan en Veerle 26 stemmen gehaald. 

Dan voor de dienst schuldbemiddeling Waasland Vanessa en Koen voor de algemene vergade-

ring 26, Mia en Sofie ook 26. En voor de raad van bestuur Vanessa en Koen 26. En de raad van 

bestuur voor Gerry Van de Steene 29. En dan de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisves-

ting, zowel in de algemene vergadering Geert en Karel, als de raad van bestuur Tim zijn ze 

aangeduid met 25 stemmen. Voilà, dat is het dan. Ik dank jullie allemaal voor jullie moed en 

volharding. En ik sluit hierbij de vergadering. 

BURGEMEESTER: 02:50 uur. 
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