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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
(EERSTE) 
Zitting van 2 januari 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter; de heer Carl Hanssens, schepen; mevrouw Christel 
Geerts, raadslid; de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid; mevrouw Marijke Henne, schepen; de heer Peter Buysrogge, schepen; mevrouw Sofie 
Heyrman, schepen; de heer Wout De Meester, schepen; de heer Jos De Meyer, raadslid; de heer 
Frans Wymeersch, raadslid; de heer Kris Van der Coelden, raadslid; de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid; mevrouw Ine Somers, schepen; de heer Julien Ghesquière, raadslid; 
mevrouw Ilse Bats, raadslid; de heer Bart Merckx, raadslid; de heer Bart De Bruyne, schepen; de 
heer Bart Foubert, raadslid; mevrouw Veerle De Beule, raadslid; de heer Hasan Bilici, raadslid; 
de heer Maxime Callaert, raadslid; mevrouw Femke Pieters, raadslid; de heer Luk Huys, raadslid; 
de heer Filip Herman, raadslid; de heer Filip Baeyens, schepen; mevrouw Kelly Van Elslande, 
raadslid; de heer Jan Snellings, raadslid; de heer Aster Baeck, raadslid; de heer Koen De Smet, 
raadslid; de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid; mevrouw Anneke Luyckx, raadslid; de heer Jef 
Maes, raadslid; de heer Karel Noppe, raadslid; de heer Kristof Van Gansen, raadslid; mevrouw 
Lore Baeten, raadslid; de heer Marc Huys, raadslid; mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid; 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid; mevrouw Freyja De Rycke, raadslid; de heer Johan 
Verhulst; de heer Ronan Rotthier

Verontschuldigd
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid
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Voorzitter Mia Mortier vraagt aan de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van het 
feit dat de leden van de gemeenteraad van rechtswege de leden zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Bondige toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat van rechtswege uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn moet samengesteld zijn uit personen van 
een verschillend geslacht. 

Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 68.
Gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2019 over de installatie van de gemeenteraadsleden en 
vaststelling van hun rangorde. 

Argumentatie
De leden van de gemeenteraad zijn van rechtswege de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn (eerste)  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, die bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

2 2019_IOR_00003 Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier vraagt aan de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van het 
feit dat zijzelf van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is. 

Bondige toelichting
De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 

Juridische grond
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Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 69.
Gemeeneraadsbeslissing tot verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. 

Argumentatie
Mevrouw Mia Mortier, de voorzitter van de gemeenteraad, is van rechtswege ook de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn (eerste)  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van mevrouw Mia Mortier tot voorzitter van 
de raad voor maatschappelijk welzijn.

3 2019_IOR_00005 Samenstelling en voorzitter vast bureau: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier vraagt aan de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van het 
feit dat de burgemeester van rechtswege de voorzitter van het vast bureau is en dat de 
schepenen van rechtswege de leden van het vast bureau zijn.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en 
schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

Bondige toelichting
De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen van 
rechtswege de leden van het vast bureau.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en 
schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 79.
Ministerieel besluit van 12 december 2018 houdende de benoeming van de heer Lieven 
Dehandschutter tot burgemeester van de gemeente Sint-Niklaas. 
Gemeenteraadsbeslissing van 2 januari 2019 tot verkiezing van de schepenen. 

Argumentatie
De heer Lieven Dehandschutter, de burgemeester, is van rechtswege de voorzitter van het vast 
bureau. 
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De schepenen zijn van rechtswege de leden van het vast bureau:
- de heer Wout De Meester, eerste schepen;
- de heer Peter Buysrogge, tweede schepen;
- mevrouw Ine Somers, derde schepen; 
- mevrouw Marijke Henne, vierde schepen;
- de heer Carl Hanssens, vijfde schepen;
- de heer Bart De Bruyne, zesde schepen;
- de heer Filip Baeyens, zevende schepen.
De rang die de burgemeester en de schepenen innemen in het college van burgemeester en 
schepenen is van rechtswege de rang die de leden in het vast bureau innemen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn (eerste)  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de samenstelling van het vast bureau met overeenkomstige rangorde met 
de burgemeester als voorzitter van het vast bureau en de schepenen als leden van het vast 
bureau.

4 2019_IOR_00001 Bijzonder comité voor de sociale dienst:  verkiezing van 
de voorzitter, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier meldt dat nu wordt overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter van 
het bijzonder comité van de sociale dienst.
Algemeen directeur Johan Verhulst bezorgt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter 
van het bijzonder comité voor de sociale dienst aan voorzitter Mia Mortier.

Voorzitter Mia Mortier dankt de algemeen directeur voor de akte van voordracht. De akte van 
voordracht is ontvankelijk gezien deze werd ondertekend door meer dan de helft van de 
verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en ook door een meerderheid van 
de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Sofie Heyrman, wordt verkozen verklaard.
Gezien zij nog geen lid is van het vast bureau, moet zij nu de eed afleggen in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en het boek van de eedafleggingen 
ondertekenen. 
Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor haar mandaat als schepen.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Sofie Heyrman uit tot de eedaflegging, in haar handen.
Mevrouw Sofie Heyrman legt de eed af, voorgeschreven door artikel 90 § 4 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
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Voorzitter Mia Mortier feliciteert de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
namens de raad voor maatschappelijk welzijn.

Bondige toelichting
Ingevolge artikel 90 van het decreet lokaal bestuur verkiest de raad voor maatschappelijk 
welzijn hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, hetzij onder de leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn, een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst. De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst wordt verkozen op basis 
van een akte van voordracht, ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de 
lijsten die aan de verkiezingen deelnamen. Om ontvankelijk te zijn, moet de akte van voordracht 
ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de 
voorgedragen kandidaat zijn verkozen. De akte wordt uiterlijk acht dagen voor de 
installatievergadering van de gemeenteraad aan de algemeen directeur bezorgd.
Op 20 december 2018werd bij de algemeen directeur de akte van voordracht van mevrouw 
Sofie Heyrman als kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
ingediend. 
De voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of 
de akte van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden. In voorkomend geval 
wordt de voorgedragen kandidaat-voorzitter verkozen verklaard.

Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 90. 

Argumentatie
Een akte van voordracht voor de kandidaat-voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale 
dienst werd overhandigd aan de algemeen directeur op 20 december 2018, zijnde uiterlijk acht 
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad. 
De algemeen directeur overhandigt de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst aan de voorzitter van de eerste vergadering van de raad 
voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter van de installatievergadering stelt vast dat de akte van voordracht voor de 
kandidaat-voorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst werd ondertekend door 
meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door 
een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden 
verkozen. 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt hierbij de ontvankelijkheid van 
de akte. 
De voorzitter van het bijzonder comité is nog geen lid van het vast bureau, dus zij legt de 
volgende eed af in de handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn: "Ik 
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor haar mandaat als schepen.
De akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter maakt geen melding van een einddatum 
van het mandaat.
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Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn (eerste)  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht voor de kandidaat-
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 2
de voorgedragen kandidaat-voorzitter, mevrouw Sofie Heyrman, verkozen te verklaren als 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

Artikel 3
kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Sofie Heyrman als de verkozen verklaarde 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst die tevens als schepen toegevoegd 
wordt aan het college van burgemeester en schepenen vanaf 2 januari 2019.

Bijlagen
voordracht kandidaat-voorzitter bcsd

5 2019_IOR_00002 Bijzonder comité voor de sociale dienst:  verkiezing van 
de leden, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier deelt mee door welke lijsten voordrachtsakten werden ingediend bij de 
algemeen directeur voor de kandidaat-leden voor het bijzonder comité van de sociale dienst en 
hun opvolgers en overloopt de namen:
- voor N-VA: Bernd Van Besauw, Marleen Lutin-Smet en Vanessa Blommaert als effectief lid en 
Bert De Laet en Giel Verhelst als opvolgers;
- voor Groen: Liliane Verbeke als effectief lid en Tim De Roeck als opvolger;
- voor Open Vld: Eline De Bruyne als effectief lid en Geert Van Drom als opvolger;
- voor Vlaams Belang: tot eind augustus 2022: Walther Bruwiere als effectief lid en vanaf 
september 2022 Femke Pieters als effectief lid;
- voor CD&V: Marleen Cathoir als effectief lid en Mohamed Doudouh als opvolger;
- voor sp.a: Willem De Klerck als effectief lid.

Voorzitter Mia Mortier stelt vast dat de voordrachtsakten ontvankelijk zijn overeenkomstig de 
voorwaarden, vermeld in artikel 92 van het decreet lokaal bestuur. De voorgedragen kandidaat-
leden en hun opvolgers worden verkozen verklaard.

Voorzitter Mia Mortier nodigt de heer Bernd Van Besauw uit tot de eedaflegging, in haar 
handen.
De heer Bernd Van Besauw legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
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Voorzitter Mia Mortier feliciteert de heer Bernd Van Besauw namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Marleen Lutin-Smet uit tot de eedaflegging, in haar 
handen.
Mevrouw Marleen Lutin-Smet legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Marleen Lutin-Smet namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Vanessa Blommaert uit tot de eedaflegging, in haar 
handen.
Mevrouw Vanessa Blommaert legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Vanessa Blommaert namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Liliane Verbeek uit tot de eedaflegging, in haar handen.
Mevrouw Liliane Verbeek legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Liliane Verbeek namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Eline De Bruyne uit tot de eedaflegging, in haar handen.
Mevrouw Eline De Bruyne legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Eline De Bruyne namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt de heer Walther Bruwiere uit tot de eedaflegging, in haar handen.
De heer Walther Bruwiere legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert de heer Walther Bruwiere namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt mevrouw Marleen Cathoir uit tot de eedaflegging, in haar handen.
Mevrouw Marleen Cathoir legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert mevrouw Marleen Cathoir namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Voorzitter Mia Mortier nodigt de heer Willem De Klerck uit tot de eedaflegging, in haar handen.
De heer Willem De Klerck legt de eed af, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet 
lokaal bestuur, luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Voorzitter Mia Mortier feliciteert de heer Willem De Klerck namens de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Bondige toelichting
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Ingevolge artikel 87 van het decreet over het lokaal bestuur zal het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in Sint-Niklaas bestaan uit acht leden, exclusief de voorzitter. 
Ingevolge artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt het aantal leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de 
lokale verkiezingen hebben deelgenomen, naar verhouding van het aantal zetels waarover elke 
lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de voordrachtsakten 
ontvankelijk zijn. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun 
opvolgers verkozen verklaard. Vervolgens worden de geloofsbrieven onderzocht en leggen de 
leden van het bijzonder comité de volgende eed af in handen van de voorzitter van de OCMW-
raad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Juridische grond
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 87, 88, 92, 93, 94 en 96.

Argumentatie
Ingevolge artikel 87 van het decreet over het lokaal bestuur zal het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in Sint-Niklaas bestaan uit acht leden, exclusief de voorzitter. 
Ingevolge artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt het aantal leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de 
lokale verkiezingen hebben deelgenomen, naar verhouding van het aantal zetels waarover elke 
lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen 
verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt 
aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Geen enkele verklaring van lijstenverbinding werd ingediend. 
De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (8:41=0,1951), 
vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad 
beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks 
verworven zetels aan. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende 
volgorde van de decimalen van het resultaat van de hierboven besproken bewerking. 

De algemeen directeur heeft op 14 december 2018 bekend gemaakt hoeveel zetels in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst toekomen aan de verschillende lijsten die aan de lokale 
verkiezingen deelnamen:
- sp.a: 0,1951 * 5 = 0,9755 = één zetel;
- N-VA: 0,1951 * 14 = 2,7314 = drie zetels;
- CD&V: : 0,1951 * 6 = 1,1706 = één zetel;
- Groen: 0,1951 * 6 = 1,1706 = één zetel;
- Vlaams Belang: 0,1951 * 7 = 1,3657 = één zetel;
- Open Vld: 0,1951 * 2 = 0,3902 = één zetel;
- PVDA: 0,1951 * 1 = 0,1951 = geen zetel. 

De volgende lijsten bezorgden tijdig, minstens acht dagen voor de installatievergadering, een 
akte van voordacht aan de algemeen directeur. 
Ze dragen volgende kandidaten voor: 
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- Voor N-VA: de heer Bernd Van Besauw, de dames Marleen Lutin-Smet en Vanessa Blommaert 
als effectief lid en de heren Bert De Laet en Giel Verhelst als opvolgers;
- Voor Groen: mevrouw Liliane Verbeke als effectief lid en de heer Tim De Roeck als opvolger;
- Voor Open Vld: mevrouw Eline De Bruyne als effectief lid en de heer Geert Van Drom als 
opvolger;
- Voor Vlaams Belang: tot eind augustus 2022: de heer Walther Bruwiere als effectief lid en 
vanaf september 2022 mevrouw Femke Pieters als effectief lid;
- Voor CD&V: mevrouw Marleen Cathoir als effectief lid en de heer Mohamed Doudouh als 
opvolger;
- Voor sp.a: de heer Willem De Klerck als effectief lid. 

De algemeen directer overhandigt de akten van voordracht aan de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de voordrachtsakten 
ontvankelijk zijn overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 92 van het decreet over 
het lokaal bestuur. In voorkomend geval worden de voorgedragen kandidaat-leden en hun 
opvolgers verkozen verklaard.
Geen van de voorgedragen kandidaat-leden heeft schriftelijk afstand gedaan van het mandaat 
en ze zijn allen aanwezig.  
Alvorens de gekozen leden van het bijzonder comité de eed kunnen afleggen, moeten eerst de 
geloofsbrieven worden goedgekeurd. Uit de geloofsbrieven blijkt dat de te installeren 
kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevinden.
De leden van het bijzonder comité leggen de volgende eed af in handen van de voorzitter van 
de OCMW-raad: “Ik zweer de verplichtingen van mandaat trouw na te komen”. 
Na de installatie van de kandidaten zijn de beide geslachten vertegenwoordigd in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst en deze is dus rechtsgeldig samengesteld.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn (eerste)  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de ontvankelijke akten van voordracht voor de kandidaat-leden van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 2
de geloofsbrieven goed te keuren van de heer Bernd Van Besauw, de dames Marleen Lutin-Smet 
en Vanessa Blommaert, de heren Bert De Laet en Giel Verhelst, mevrouw Liliane Verbeke, de 
heer Tim De Roeck, mevrouw Eline De Bruyne, de heren Geert Van Drom en Walther Bruwiere, 
de dames Femke Pieters en Marleen Cathoir en de heren Mohamed Doudouh en Willem De 
Klerck.

Artikel 3
akte te nemen van de eedaflegging van de heer Bernd Van Besauw, de dames Marleen Lutin-
Smet en Vanessa Blommaert, de dames Liliane Verbeke en Eline De Bruyne, de heer Walther 
Bruwiere, mevrouw Marleen Cathoir en de heer Willem De Klerck, in openbare vergadering van 
de raad voor maatschappelijk welzijn, in handen van de voorzitter van de raad voor 
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maatschappelijk welzijn, voorgeschreven door artikel 96 § 1 van het decreet lokaal bestuur, 
luidend als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Bijlagen
voordracht kandidaat leden bcsd (CDV)
voordracht kandidaat leden bcsd (Groen)
voordracht kandidaat leden bcsd (N-VA)
voordracht kandidaat leden bcsd (Open Vld)
voordracht kandidaat leden bcsd (Vlaams Belang)
voordracht kandidaat leden bcsd (sp.a)
Walther Bruwiere
Marleen Cathoir
Liliane Verbeke
Tim De Roeck
Eline De Bruyne
Geert Van Drom
Willem De Klerck
Marleen Lutin-Smet
Bert De Laet
Giel Verhelst
Bernd Van Besauw

Voorzitter Mia Mortier geeft het woord aan de burgemeester die de volgorde van tussenkomsten 
vaststelt: Vlaams Belang, N-VA, CD&V, Groen, sp.a, Open Vld, PVDA, repliek burgemeester.

Interpellaties van raadsleden Frans Wymeersch, Maxime Callaert, Bart Foubert, Johan 
Uytdenhouwen, Kris Van der Coelden, Karel Noppe en Jef Maes.
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter.

2 januari 2019 22:06 - De voorzitter sluit de zitting


