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VAST BUREAU
Zitting van 15 juli 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open 
Vld); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Ronan Rotthier, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Johan Verhulst, 
algemeen directeur

15 juli 2019 14:46 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_VB_00211 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 8 juli 2019: 
goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 8 juli 2019 goed te keuren.

OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

3 2019_VB_00212 Terugbetaling investeringen aan het Zorgpunt Waasland: 
goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
de investeringstoelage voor het Zorgpunt Waasland betaalbaar te stellen. 

DISCUSSIEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

4 2019_VB_00213 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: vereniging Audio: toetreding 
nieuwe leden: goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
De toetreding van volgende nieuwe leden tot de vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aalst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Maldegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;
- de gemeente Zele;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Harelbeke.

WELZIJN

Mens

5 2019_VB_00214 Verlenging samenwerkingsovereenkomst opvangnetwerk 
Waasland

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
akkoord te gaan met de verlenging van het samenwerkingsverband opvangnetwerk Waasland 
tot 31 december 2020.

Artikel 2
akkoord te gaan met het addendum, zoals toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst. 
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15 juli 2019 15:00 - De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Ronan Rotthier Lieven Dehandschutter
adjunct-algemeen directeur burgemeester


