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Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Notulen Zitting van 27 mei 2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter; de heer Kris Declercq; mevrouw Nathalie Muylle; 
mevrouw Griet Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk 
Lievens; de heer Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria 
Vanzieleghem; de heer Geert Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline 
Martens; mevrouw Veroniek Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw 
Mieke Vanbrussel; de heer Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot 
De Decker; mevrouw Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Steven Dewitte; 
mevrouw Deniza Miftari; de heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer 
Cyriel Ameye; de heer Peter Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina 
Feys; mevrouw Siska Rommel; de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; de 
heer Bart De Meulenaer; mevrouw Justine Pillaert; de heer Gerdi Casier; de heer Dieter 
Carron; de heer Geert Sintobin, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Astrid Deceuninck; de heer Filiep Bouckenooghe; mevrouw Lieve Lombaert

27 mei 2019 20:33 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00042 Notulen en zittingsverslag van de openbare 
vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 6 mei 2019 - Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen RMW d.d. 06.05.2019 - openbare zitting
2. Zittingsverslag RMW 6.05.2019 - openbare zitting

Context en argumentatie
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 worden goedgekeurd.
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2 2019_RMW_00035 Rapportering over de klachtenbehandeling bij 
de Stad en het OCMW in 2018 - Kennisname

Beschrijving
Juridische grond

 Artikel 303 §3 van het decreet lokaal bestuur.
 Artikel 6 van het besluit van de RMW d.d. 25 maart 2019 houdende de 

vaststelling van het reglement voor klachtenbehandeling bij de Stad en het OCMW 
Roeselare.

Bijlagen
1. Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
2. Reglement voor klachtenbehandeling, vastgesteld RMW

Voorgeschiedenis
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert over 
de klachten tegen de gemeente en het OCMW bij respectievelijk de gemeenteraad en de 
Raad voor maatschappelijk welzijn.  
De raad voor maatschappelijk welzijn stelde, in zitting van 25 maart 2019, het reglement 
voor de klachtenbehandeling bij de Stad en het OCMW Roeselare vast. Daarin is 
voorzien, zoals decretaal is bepaald, dat jaarlijks over de klachten ingediend tegen de 
Stad en het OCMW wordt gerapporteerd aan respectievelijk de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 

Context en argumentatie
Het rapport 'Jaarverslag klachtenbehandeling 2018' is opgesteld door de 
klachtencoördinator in opdracht van de Algemeen directeur. Daarin wordt op 
geanonimiseerde wijze duiding gegeven bij het aantal en soorten klachten en de 
opvolging ervan. Het wordt ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen voor het OCMW.

Besluit

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport 'Jaarverslag klachtenbehandeling 2018', zoals 
in bijlage gevoegd.
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

JAARVERSLAG  
KLACHTENBEHANDELING  

2018 
 

Strategische Cel, d.d. 26/03/2019 
 
 
 
 
Situering 
 
- Het ‘Reglement voor klachtenbehandeling bij de stad Roeselare” (van toepassing in 2018) werd 

gestemd in de GR van 17 september 2007 in overeenstemming met de artikels 197 en 198 §1 van 
het Gemeentedecreet. 

- Definitie van klachten: “Een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of organisatie (klager) 
bij het stadbestuur klaagt over een door de stad als lokale overheid al dan niet verrichte handeling 
of prestatie.” Het gaat m.a.w. om vermeende fouten.  

- Het CBS stelde op 1 oktober 2007 de “procedure voor klachtenbehandeling” vast. 
- Worden niet behandeld met deze procedure: 

o bezwaarschriften m.b.t. belastingen, 
o klachten (al of niet van gemeenteraadsleden) bij de hogere overheid (o.a. art 254 GD), 
o milieuklachten; klachten m.b.t. bouwovertredingen… 

- IKZ-coördinator Piet Ternest is sinds 2007 als klachtencoördinator bij de stad aangesteld en treedt 
meestal zelf op als klachtenbehandelaar.   

- Sinds 2017 worden ook klachten tegen het OCMW door de klachtencoördinator opgevolgd. 
- Per kwartaal wordt door de klachtencoördinator geanonimiseerd gerapporteerd over de 

geregistreerde klachten aan het MAT. 
- Naar aanleiding van het Decreet over het lokaal bestuur werd op 25 maart 2019 een nieuw 

gezamenlijk reglement voor klachtenbehandeling door de GR en OCMW-raad vastgesteld.  
- Het nieuwe klachtenreglement en het Decreet lokaal bestuur schrijft voor dat er jaarlijks dient te 

worden gerapporteerd aan zowel de GR als aan de OCMW-raad over de behandeling van de 
klachten. 

 
 
 
Aantal klachten 
 

 
 
 
In 2018 werden 66 klachten geregistreerd in toepassing van het klachtenreglement. Dit is tot heden 
het hoogst aantal sinds de klachten worden geregistreerd. 66 registraties betekent een stijging met 
14% t.o.v. 2017 (58 klachten) en met 68% t.o.v. het gemiddelde aantal klachten over de vorige 8 jaar 
(39,37/jaar). 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

Het stijgend aantal klachten t.o.v. vorige jaren is mogelijks te wijten aan de groeiende bekendheid van 
1788. Of de verhoging te linken is aan het verkiezingsjaar of aan andere invloeden werd niet als 
dusdanig ervaren. 
De stijging dient evenwel genuanceerd te worden daar in 2018 10 van de 66 klachten niet ontvankelijk 
waren. In 2017 waren dit er 5 op 58.  56 ontvankelijke klachten in 2018 tegenover 53 ontvankelijk 
klachten in 2017 maakt de stijging minder spectaculair. 
 
Let wel: Ook al was een klacht niet ontvankelijk, toch werd er telkens in de mate van het mogelijke een 
oplossing of toelichting aan de klager gegeven. 
 
Volgens de klachtenprocedure dienen alle klachten die op één of andere manier onze organisatie 
bereiken, doorgegeven te worden aan de klachtencoördinator. Ook al is de klacht al opgelost, toch 
wordt gevraagd deze te laten registreren.  Wellicht stromen niet alle klachten door tot bij de 
klachtencoördinator. Dit kan zijn om diverse redenen: 
- uit onwetendheid,  
- omdat men liever een klacht niet meldt (schroom),  
- omdat men de moeite niet neemt om dit te doen (adm. rompslomp) vnl. als de klacht al is 

opgelost,  
- andere interpretatie van het begrip klacht, 
- … 
Dit betekent daarom niet dat er geen gevolg zou zijn gegeven aan deze niet-geregistreerde klachten. 
Zoals uitdrukkelijk is vermeld in de klachtenprocedure dient alle prioriteit te gaan naar het oplossen 
van de klacht en komt de registratie eerder op de tweede plaats. 
 
Het niet meedelen en bijgevolg registreren van klachten kan mogelijks een vertekend beeld geven van 
het soort en aantal klachten dat onze organisatie krijgt. 
 

 
 
Procentuele verdeling van de finale beoordeling 2018 

 

 
 
Het gros van de klachten (75%) is ofwel als ongegrond, terechte opmerking of onbeoordeeld 
bestempeld. De overige 25% zijn wel geheel of gedeeltelijk als gegrond beschouwd.  Dit toont aan dat 
vele klachten niet terecht zijn, wat niet betekent dat er geen lessen kunnen worden uit getrokken. 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

 
Verdeling van soort klachten  
 
Hoofdreden van de klacht: 

• vermeende fouten: 69.70 % 

• slechte service (onvriendelijk, niet tijdig behandeld…): 30.30 % 
 

AARD VAN DE KLACHT – Groepering* 2016 2017 2018  2018 

FOUT   

Foute prestatie 18 18 24  28,57% 

Afwijking regel 4 10 14  16,67% 

Geen of gedeeltelijke uitvoering 9 10 9  10,71% 

 31 38 74  55.95% 

SLECHTE SERVICE   

Onheuse behandeling 5 14 18  21,43% 

Uitblijven prestatie of beslissing 7 10 10  11,90% 

Slechte bereikbaarheid 0 0 1  1,19% 

Onvolledige of onduidelijke informatie 14 16 8  9,52% 

  26 40 37  44,04% 

  100% 
*Eenzelfde klacht kan in meerdere groepen worden ingedeeld. Deze klassering gebeurt volgens de interpretatie/standpunt van 
de klager.  

 
Er wordt nagenoeg evenveel geklaagd over vermeende fouten als over een slecht verleende service. 
De hoofdreden blijft meestal wel een vermeende fout (70%).  
 
 
 
Meldplaats van de klachten 2018 
 

Rechtstreeks aan klachtencoördinator (evt. via onthaal) 31,82%  
 

Dienst Communicatie 1,52%  
 

1788 13,64%  
 

Mandataris 42,42%  
 

Stadsdienst/Stadsmedewerker 10,61%  
 

 
 
 
Gemiddelde behandelingstijd 2018 
 
De gemiddelde tijd die besteed wordt door de klachtencoördinator aan de behandeling van een klacht 
bedraagt 2,4u. 
Het betreft de effectief gewerkte tijd aan een case op moment van de ontvangst van de klacht tot en 
met de afsluiting ervan. Daarin is meestal niet begrepen de eventuele tijdsinvestering in de 
procesoptimalisatie waartoe de klacht aanleiding gaf. 
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

De gemiddelde doorlooptijd* 
 

 
*betreft het aantal dagen tussen ontvangst van de klacht bij de stad en het definitief antwoord aan de klager. 

Een definitief antwoord dient cf. de klachtenprocedure binnen de 30 werkdagen gegeven. Een 

gemiddelde van 7,9 dagen is dan ook ruim binnen de verwachtingen.  

Het versturen van een definitief antwoord aan de klager betekent daarom nog niet dat de klacht 

volledig is afgewerkt. Soms is er nog een tegenreactie of een vervolg dat verdere aandacht eist. 

Er is een positieve trend waarbij klachten vlugger de klachtencoördinator bereiken dan dat dit vroeger 

het geval was. Soms bleven/blijven klachten ‘hangen’ voor ze als formele klacht worden gepercipieerd 

en overgemaakt voor behandeling. Hierdoor wordt tijd verloren wat bij klachten extra frustratie bij de 

klager kan opwekken. 

 

Domein van de klachten 
 

Domein 2016 2017 2018  2018 rang 

Algemene dienstverlening  5 3 4  6,25% 5 

Financiën 0 3 0  0,00% - 

Werken en ondernemen 0 0 0  0,00% - 

Wonen en (ver)-bouwen 0 4 2  3,13% 8 

Mobiliteit 17 8 7  10.94% 4 

Wegen 0 2 4  6,25% 5 

Water 1 0 2  3,13% 8 

Groen 0 3 2  3,13% 8 

(Leef)-milieu 7 5 9  14,06% 2 

Evenementen en feestelijkheden 2 1 3  4,69% 7 

Gebouwen 1 0 1  1,56% 12 

Burgerzaken   3 10 17  28,13% 1 

Welzijn 0 6 2  3,13% 8 

Vrijetijd 7 9 9  14,06% 2 

Onderwijs 0 0 1  1,56% 12 

Onbepaald 1 4 2  /  

 43 54 64  100%  
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Jaarverslag klachtenbehandeling 2018 
 

 

Een groot percentage (28,13%) klachten is gelinkt met Burgerzaken. Dit heeft wellicht te maken met 

het groot volume dossiers/cliënten en vaak de complexe materie van de niet-Belgen-administratie. 

Leefmilieu komt, samen met Vrije tijd, op de tweede plaats met 14,29%. Vervolgens komt Mobiliteit in 

het vizier met ±11%. Leefmilieu en Mobiliteit volgen bij de klachten dezelfde tendens als in de 

statistiek over de ‘Meldingen 1788’ waar Leefmilieu het hoogst scoort met 29% en Mobiliteit tweede 

hoogste met 20%.  

Gezien evenwel het geringe volume klachten (66) t.o.v. het aantal meldingen (9189) (= 0,7 klachten / 

100 meldingen) dient bij klachten voorzichtig te worden omgesprongen met conclusies en 

vergelijkingen. 

 

Klachten als trigger tot optimalisaties 

Een formele klacht is soms de aanzet tot optimalisatie van een werkproces of tot het kritisch bekijken 

van een beleidskeuze.  

 

Een kleine ingreep of maatregel kan de kans op een nieuwe klacht verkleinen. Zo werden in 2018 

onder meer volgende initiatieven genomen om de werking binnen de dienst Burgerzaken te 

verbeteren: 

- Op punt stellen van interne afspraken m.b.t. het aanvaarden of weigeren van pasfoto’s. 

- Opleggen van gerichte vorming en afspraken met loketmedewerkers i.f.v. een klantvriendelijkere 

service. 

- Verfijnen van de afspraken waarbij attesten kunnen worden afgeleverd mits verklaringen op 

erewoord. 

- Aanpassingen en duidelijker formulering van bepaalde productfiches op de website van de stad. 

- … 

Andere voorbeelden van maatregelen of acties die werden genomen n.a.v. klachten: 

- Optimalisatie van de signalisatie in de sporthal Onze Kinderen en omgeving i.f.v. evacuatie en 

toegankelijkheid voor de hulpdiensten. 

- Overleg met buurbewoners i.f.v. maatregelen tegen overlast door evenementen. 

- Verbetering van de verkeersignalisatie voor de bussen van de speelpleinwerking.  

- Vernieuwing verkeersborden voor tijdelijk parkeerverbod. 

- Optimalisatie van tijdelijke verkeersregeling bij bepaald evenementen t.v.v.de buurtbewoners. 

- Optimalisatie van werfverslagen voor openbare werken. 

- … 

 

Soms is een diepgaander analyse van een problematiek aangewezen, zoals bijvoorbeeld gebeurde 

voor: 

- De procedure en regelgeving m.b.t. woonstcontrole. 

- De aanleg van voetpaden en opritten. 

- Onderhouds- en preventieve maatregelen m.b.t. vervuiling van grafzerken. 

 

Klachten zeggen iets over de werking van onze organisatie, maar zijn wellicht maar een fractie van 

alle geuite ongenoegens. Niet alle ongenoegens over de dienstverlening resulteren in een formele 

klacht. Naast klachtenmanagement, geplande klantentevredenheidsonderzoeken en audits dienen 

medewerkers en mandatarissen permanent alert te zijn voor signalen die mank lopende 

dienstverleningsprocessen aantonen en mogelijks voorbode zijn van effectieve klachten. Een 

repetitieve kritische evaluatie van de processen vanuit het oogpunt van de klant/gebruiker is een 

algemene beheersmaatregel om de dienstverlening op structurele wijze continu te optimaliseren. 

 

-------------------------------------------- 

Piet Ternest,  

IKZ coördinator / klachtencoördinator 
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3 2019_RMW_00040 Prijsvraag brandpolissen stad en OCMW - 
Selectievoorwaarden, lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38 § 
1, lid 1, 1°, c:  het betreft diensten die niet zonder voorafgaande 
onderhandelingen kunnen worden gegund wegens specifieke omstandigheden die 
verband houden met de juridische en financiële voorwaarden

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Selectieleidraad
2. Bestek
3. Overzicht gebouwen 2019def

Context en argumentatie
M.b.t. het portefeuillebeheer van de verzekeringspolissen van de Stad en het OCMW 
wordt systematisch werk gemaakt van een doorlichting, actualisatie en bevraging van de 
markt.

In 2019 gebeurt een bevraging van de markt voor de brandpolissen. De huidige polissen 
zitten immers verspreid bij verschillende verzekeraars en een actualisatie van de 
voorwaarden is opportuun. Door de bundeling van alle polissen lijkt een schaalvoordeel 
zeker ook haalbaar.

Er wordt voorgesteld om de markt te bevragen aan de hand van een 
mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze tweestapsprocedure laat toe om de 
markt gericht te bevragen en er kan ook verder onderhandeld worden.

Qua timing wordt voorgesteld om de kandidatuurstelling in te wachten tegen begin juli. 
Dit laat een selectie toe zodat daaropvolgend het bestek kan uitgestuurd worden en de 
offertes worden ingediend tegen eind augustus. Onderhandelingen en afsluiting van de 
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nieuwe polis kunnen dan gebeuren in september met het oog op inwerkingtreding begin 
2020.

De basisopdracht loopt 4 jaar, van 2020-2024. De opdracht kan 2 keer stilzwijgend 
verlengd worden met 1 jaar.
De raming bedraagt 100.000 euro voor de Stad en 25.000 euro voor het OCMW per jaar.

De technische voorwaarden en gunningscriteria worden gevoegd als bijlage. De 
dekkingsvoorwaarden en voorstel van franchise (€ 1.000) werden besproken met de 
dienst Gebouwenbeheer.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze prijsvraag impliceert geen financiële uitgave.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De keuze van wijze van gunnen om de markt te bevragen voor het afsluiten van een 
patrimoniumpolis (Stad en OCMW) zal gebeuren aan de hand van een 
mededingsprocedure met onderhandeling. De voorwaarden zoals opgenomen in het 
lastenboek worden vastgesteld.

20:35 - Brecht Vermeulen verlaat de zitting

4 2019_RMW_00041 Centrum voor Basiseducatie vzw - Aanduiden 
vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 77-78 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
Artikel 33, 34 en 35 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Besluit RMW d.d. 25.03.2019

Context en argumentatie
N.a.v. de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn moet er één 
vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering en de raad van 
bestuur van het Centrum voor Basiseducatie aangeduid worden.
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De vertegenwoordiger voor de algemene vergadering mag dezelfde zijn als die voor de 
raad van bestuur.

Dhr. Gerdi Casier werd in zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 
2019 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van 
bestuur. Hij deelde mee dat hij zijn mandaat niet kan opnemen.

Door het vast bureau wordt mevr. Saskia Depoortere voorgedragen als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en als bestuurder voor de raad van 
bestuur ter vervanging van dhr. Gerdi Casier.

Gaat over tot de geheime stemming, waaraan 39 leden deelnemen, voor het aanduiden 
van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur:

De opening van de stembriefjes geeft volgende uitslag:

 Mevr. Saskia Depoortere bekomt vierentwintig ja-stemmen en geen neen-
stemmen. Er zijn tien onthoudingen en één blanco-stem.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing.

Besluit

Artikel 1
Mevr. Saskia Depoortere (saskia.depoortere@gmail.com), de volstrekte meerderheid van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen bekomen hebbende, wordt aangeduid als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van het 
Centrum voor Basiseducatie vzw.

Artikel 2
Onderhavige beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan :

 Centrum voor Basiseducatie vzw (Open School voor Volwassenen), St. Elooisdreef 
56A, 8500 Kortrijk

20:35 - Brecht Vermeulen betreedt de zitting

5 2019_RMW_00039 Vaststelling jaarrekening OCMW 2018  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 595 van het decreet lokaal bestuur bepaalt:
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De jaarrekening over 2018 van de gemeenten wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

De jaarrekening over 2018 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond
 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende beleids- en 

beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen.
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 betreffende beleids- en beheerscyclus 

gemeenten, provincies en OCMW's en latere wijzigingen

Bijlagen
1. Jaarrekening 2018 OCMW

Context en argumentatie
De jaarrekening 2018 is de vijfde jaarrekening van het OCMW volgens de BBC-
regelgeving.
In de jaarrekening bevat de liquiditeitenrekening 3 resultaten:

 het exploitatieresultaat: € 1.467.596
 het investeringsresultaat: € -432.514
 het resultaat andere: € -502.216

Na inbreng van het gecumuleerd budgettair resultaat van 2017 bedraagt het resultaat op 
kasbasis van 2018 € 2.889.069.

In de doelstellingenrealisatie wordt van elke actie zowel een financiële als een 
inhoudelijke stand van zaken gegeven op 31 december 2018.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Fractiestemming
- 22 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes
- 14 onthouding(en): Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Steven Dewitte; Tina Feys; 
Deniza Miftari; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht 
Vermeulen

Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
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BESLOTEN ZITTING

20:37 - De voorzitter opent de besloten zitting

6 2019_RMW_00043 Notulen gesloten vergadering van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 
- Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen RMW d.d. 06.05.3019 - besloten zitting

Context en argumentatie
De notulen van de gesloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 
mei 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

Besluit
Met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de gesloten zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 worden 
goedgekeurd.

27 mei 2019 20:39 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 27 mei 2019

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn


