
 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN d.d. 23 SEPTEMBER 2022 

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

 

VOORZITTER: Dan open ik meteen de raad voor maatschappelijk welzijn. We beginnen met 

de goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag. Ah ja, even wachten op ons publiek.  

BURGEMEESTER: Hans! Komen kijken! Uitkomen! 

VOORZITTER: Goed, dan is het eerste punt … Ja, kan er nog even aandacht zijn? Het hoeft 

niet lang meer te duren, maar wel graag nog jullie aandacht. Pas op hé of ik doe het hé. Dus 

de goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk wel-

zijn van 23 september. Kan ik zien wie akkoord gaat? Wie stemt voor? Dat is eenparig. Punt 2 

is weer hetzelfde punt als in de gemeenteraad, deel voor de raad voor maatschappelijk welzijn 

van het meerjarenplan. We hoeven niet te stemmen, het is een kennisneming. Ook punt 3 is 

het indienen bijzonder comité voor sociale dienst, ontslag van een lid en aanstelling van de 

opvolger. Dat is intussen gebeurd en van rechtswege is dat ook zo gebeurd. En punt 4, huur 

bijkomende noodwoning voor Oekraïense vluchtelingen via de Sint-Niklase Maatschappij 

voor Huisvesting, goedkeuring van de huurovereenkomst. Dat was bij schepen Heyrman. Zijn 

daar vragen? Ja, ik zie hier nog een vraag … Ja, euh, euh, euh! Er is een … Mijnheer        

Pannecoucke, mijnheer Pannecoucke, er is een vraag van de heer Van Gansen. Kristof? 

VAN GANSEN: We gaan goedkeuren. Heel kort. Het blijft een punt over de Sint-Niklase 

Maatschappij voor Huisvesting. Dat is een black box voor mij. Ik heb dat al 3 à 4 keer gezegd. 

Ik heb al een paar keer gevraagd van laat ons alstublieft eens een plaatsbezoek doen in die 

leegstaande huizen van de Priesteragiewijk. Allé, vanavond moet ik er geen antwoord op krij-

gen, maar allé, kunnen jullie mij alstublieft een mailtje sturen wanneer dat er een soort van 

kennismaking zou zijn? Of anders doe ik gewoon een schriftelijke vraag. Maar dat wou ik 

maar zeggen. Ik heb het al 3 à 4 keer gemeld. Het begint wat veel te worden. 

VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Van Gansen. Kan daar een kort, ja, kan daar een ant-

woord … 

HEYRMAN: Ik heb toen ook gezegd, dat ik het niet zinvol vond. Dat dat de wooncontroleur 

is, die checkt wat er en dat de eisen voor Oekraïne verminderd waren. Maar ik dacht – en dat 

hebben ze waarschijnlijk laten liggen – dat het de bedoeling was om de Sint-Niklase eens uit 

te nodigen op de commissie van Maxime.  
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Ik kan dat ook bij mij, maar dat leek omwille van wonen logischer bij Maxime om zijn uitleg 

te doen met de woningcontroleur erbij, dat die nog eens kan zeggen op wat ze allemaal letten, 

enz…, enz… Nee, het probleem is, ja, voor Oekraïense is het verlaagd. De normen.  

VOORZITTER: Ja, dus in de commissie beantwoord hé. Goed, dan sluit ik bij deze de raad 

voor maatschappelijk welzijn. Ah, pardon. Ola, ola, nog even de stemming. Wie stemt voor? 

Dat is meerderheid, dat is CD&V, dat is PVDA. Wat doet Vooruit? Mag ik eens zien? Is het 

oké? Ja en onthouding van het Vlaams Belang. Ja, … (einde opname). 

 

---ooOoo--- 


