RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN d.d. 17 DECEMBER 2020
=========================================================

VOORZITTER: Meteen sluit ik dan ook de gemeenteraad en open ik de raad voor maatschappelijk welzijn. We moeten nog even wachten op de streaming, ja. Nu even wachten tot
we terug gestreamd kunnen worden. Goed, we zijn terug online. Ja, ik heb de raad voor maatschappelijk welzijn geopend. We beginnen met de notulen en het zittingsverslag, voor de
goedkeuring daarvan. Zijn daar opmerkingen? Nee? Dan stel ik voor dat we stemmen. Raadsleden, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Nee? Dan stemmen we. Wie stemt voor? En dat is eenparig. Punt 2 is het punt dat we
eigenlijk ook in de gemeenteraad punt 4 hebben gestemd. Het gaat over informatieveiligheid,
informatieveiligheidsbeleid, goedkeuring. Kan dat dezelfde stemming zijn? Dat lijkt mij logisch. Goed. Punt 3 is ook een punt dat we al in de gemeenteraad eerder hebben gestemd en
dat was punt 8 over de samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Sint-Niklaas en
Dyzo vzw, goedkeuring. Kan dat ook dezelfde stemming? Oké. En dan zijn we aan punt 4,
werken, bouw sociaal restaurant/dienstencentrum De Wilg, … Excuseer. Ja?
DE MEYER: Voorzitter, voor de stemming van punt 4 zou ik eigenlijk namens onze fractie
aan de stadsdirecteur willen vragen om de stadsadministratie namens onze fractie te bedanken
voor de samenwerking in het afgelopen jaar. En ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken, voorzitter, om uzelf, het college van burgemeester en schepenen en alle collega’s van de
gemeenteraad te bedanken voor de samenwerking. We hadden soms wel verschillende meningen, maar ik denk dat het toch passend is op dit moment om een dank u wel te zeggen en
de wens “hou u allemaal gezond”.

APPLAUS

VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer De Meyer, om de aanzet te geven. Uiteraard denk ik,
dat wij dat allemaal kunnen onderschrijven. En ik wou ook nog eens zeggen uit de botsing der
ideeën ontstaan soms heel mooie dingen, voilà. Punt 4, werken, bouw sociaal restaurant/dienstencentrum De Wilg, perceel 3 elektriciteit en speciale technieken, eindafrekening,
kennisneming. Goed.
DE BRUYNE: Is behandeld op mijn commissie, voorzitter. Er waren geen …
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VOORZITTER: Ah oké, ja. Waren er geen verdere vragen? Nee? Zijn daar nu vragen of opmerkingen over? Nee? Dan stel ik voor dat we stemmen. Raadsleden, die anders wensen te
stemmen dan hun fractieleider aangeeft, die moeten dat kenbaar maken. Nee? Dan … Ah, het
is een kennisneming, oké. Sorry. Ja, ja, nee, het hoeft niet. Dank u. Dan wil ik jullie ook in
mijn naam allemaal bedanken. Ik zie dat mijnheer Wymeersch nog een … Ja, ik wil jullie
allemaal bedanken voor jullie energie van het afgelopen jaar. En ook de hoop uitspreken, dat
we in 2021 nog allemaal gezond en weer op een andere, closere manier en asociale afstand
zouden kunnen afzweren. Hoop doet leven en vaccins zijn onderweg. Dus iedereen een gezond eindejaar, begin het nieuwe jaar in de bubbel, maar op een hoopvolle manier. En dank je
wel voor vorige gemeenteraad en ook deze gemeenteraad. Ik wil ook nog eens speciaal de
mensen van de techniek bedanken, want die moeten dat ook allemaal in goede banen leiden.
Het is ook een snelle opleiding geweest voor ons. Wij zijn ook allemaal snel in de stroom
moeten meegaan, maar als ik dat zo bekijk, dan lukt dat allemaal best aardig. Dus ook dank u
wel daarvoor. En ook aan wie altijd de verslagen maakt, de vragen doorschuift en ook onze
algemene directeur voor zijn deskundige leiding. Voilà, allemaal een happy New Year. Frans,
toch nog het laatste woord?
WYMEERSCH: Ik sluit mij aan bij alle wensen, die hier al geuit zijn, maar ik wil toch even
afsluiten met een kritische noot. Ik hoop voor volgend jaar, dat ik niet als enige lone wolf
door de agenda’s van de OCMW-raad moet lopen en dat ik ook wat meer inbreng zie wat dat
betreft vanuit de andere fracties, want ik voel mij daar zo soms verdomd alleen.
VOORZITTER: Ja, maar ge hebt toch nog een andere wolf altijd, die u wat … Voilà. Goed, ik
sluit hiermee de raad voor maatschappelijk welzijn en nog een fijne avond allemaal.
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