Toelichting gemeenteraad
28 mei 2019
De voorzitter nodigt u hierbij uit om de vergadering van de gemeenteraad bij te wonen op
28 mei 2019 aansluitend aan de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn in de
raadzaal op de 2de verdieping van het gemeentehuis Rode Heuvel 1 te Wetteren.

OPENBARE ZITTING
Notulen
1.

Notulen van de gemeenteraad van 23 april 2019

Infrastructuur
2.

Gijzenzelestraat 13-19: rioleringsaanleg - OMV_2019032111 - V.911/1

Op 11 maart 2019 werd een omgevingsvergunning ingediend voor het verkavelen van
enkele percelen tot 4 loten voor halfopen bebouwing in de Gijzenzelestraat zonder
nummer.
Op deze plaats ligt in voorliggende weg nog geen riolering.
De verkavelaar neemt het uitrusten van de weg met een uitbreiding van het
rioleringsnetwerk mee op in de verkavelingsaanvraag, op kosten van de verkavelaar.
De wegenis wordt na de werken in oorspronkelijke staat hersteld.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met de aanleg van
riolering en het herstellen van de wegenis.

Leefmilieu
3.

Plaatsen tijdelijk vaste bewakingscamera's voor vaststellen
sluikstort/zwerfvuil door Verko

De gemeenteraad heeft op 20/12/2018 een werknemer van de afvalintercommunale Verko,
aangesteld als gemachtigd vaststeller van sluikstorten op het grondgebied Wetteren.
Verko heeft 10 vaste camera’s aangekocht (met subsidie van OVAM) om in te zetten bij het
voorkomen, het vaststellen en verzamelen van bewijzen omtrent sluikstorten. De hotspots
worden bepaald door de gemeente, eventueel in overleg met de lokale politie. Dit zijn
plaatsen met hinder van sluikstort en/of zwerfvuil. Aan de hand van de beelden wordt
informatie gegeven aan de politie of sanctionerend ambtenaar zodat de daders kunnen
opgespoord en geïdentificeerd worden.
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Alvorens tijdelijk vaste camera’s te mogen inzetten op het grondgebied Wetteren moet
Verko een gunstig advies krijgen van de gemeenteraad en van de korpschef van de lokale
politie. Er dient een overeenkomst afgesloten te worden tussen Verko, de lokale politie en
de gemeente Wetteren, inclusief reglement.
De korpschef van de lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen verleende op 14/5/2019 een
gunstig advies op voorwaarde dat:
1. VERKO de door de camera’s geregistreerde data veilig en versleuteld bewaart en
beheert in een beveiligde omgeving (eigen beheer of door middel van een
verwerker) rekening houdend met de aandachtspunten uit de
gegevenseffectenbeoordeling (zie punt 3).
2. VERKO de noodzakelijke data digitaal en versleuteld overmaakt door middel van
een beveiligde verbinding aan de gekende en vooraf gedefinieerde gebruikers van
de lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen.
3. VERKO een gegevenseffectenbeoordeling uitvoert omtrent deze verwerking, in
samenwerking met de DPO (Data Protection Officer = persoon die toeziet of alles
verloopt volgens de nieuwste wet op de privacy)van de lokale politie WetterenLaarne-Wichelen, en de noodzakelijke aanpassingen aan het proces zal doorvoeren.

Mobiliteit
4.

Tragelweg: inrichten als fietsstraat

In 2018 werd in naam van de voltallige gemeenteraad van Wetteren aan buurgemeente
Wichelen voorgesteld om de Tragelweg enkel toegankelijk te maken voor voetgangers,
fietsers, aangelanden en dienstvoertuigen, om op die manier een veilige fiets- en wandelas
te creëren langs de Schelde.
Het gemeentebestuur van Wichelen gaat niet akkoord met dit voorstel: “De dijkweg en

aansluitende Tragelweg is de enige verbindingsweg tussen de wijk Aard (Schellebelle) en
de gemeente Wetteren. Door dergelijke maatregel wordt deze wijk nog meer geïsoleerd.
Wij zijn dus van oordeel dat de Tragelweg niet autovrij gemaakt kan worden, maar
suggereren de inrichting van een fietsstraat als alternatief.”
Wetgeving fietsstraat:
In fietsstraten mogen de fietsers de helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken
indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot
fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat
nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. (Koninklijk besluit houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg,
artikel 22novies)
Een fietsstraat wordt aangeduid met het verkeersbord F111 aan het begin en F113 aan het
einde.
Het advies van de Vlaamse Waterweg nv alsook het advies van de mobiliteitsraad is gunstig.
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De Tragelweg wordt ingericht als fietsstraat, en dit tussen het pleintje aan de nieuwe fietsen voetgangersbrug en Kalkenvaart (grondgebied Wichelen). De totale lengte van de
fietsstraat bedraagt 3,1 km.
De fietsstraat wordt idealiter doorgetrokken tot aan Aard (Wichelen), doch tussen
Kalkenvaart en Aard ligt de Tragelweg volledig op grondgebied Wichelen, en is dit bijgevolg
een bevoegdheid van de gemeente Wichelen.
Er wordt voorgesteld om, naast de verplichte verkeersborden F111 (begin fietsstraat) en
F113 (einde fietsstraat) bijkomende verkeersborden F11 te plaatsen, vooral ter hoogte van
bepaalde landbouwwegen. In totaal wordt voorgesteld om op grondgebied Wetteren
8 verkeersborden te plaatsen; zeven verkeersborden F111 en één verkeersbord F113.
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan om de Tragelweg in te richten als fietsstraat,
en hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed te keuren.

5.

N42 Oosterzelesteenweg: aanbrengen van een doorlopende witte streep ter
hoogte van de in- en uitrit van het Frunpark

Op de gemeenteraad van 3 april 2019 werd de vraag gesteld of er een linksafslagverbod
kan worden voorzien op de N42 Oosterzelesteenweg ter hoogte van de toegang tot het
Frunpark door het aanbrengen van een volle witte streep.
Het fysiek onmogelijk maken om links af te slaan zou voorzien worden door de eigenaar
van het Frunpark in het kader van enkele verkeersmaatregelen die zouden genomen
worden bij de uitbreiding van het Frunpark. Maar dit dossier werd terug ingetrokken door
de bouwheer.
Het doortrekken van de volle witte streep betekent dat geen enkel voertuig de witte streep
mag overschrijden. Komende vanuit Wetteren wordt het op die manier verboden om links
af te slaan naar het Frunpark vanop de N42 Oosterzelesteenweg. Deze volle witte streep
heeft ook implicaties op de bereikbaarheid van het perceel dat net tegenover het Frunpark
ligt. Ook voor dit perceel geldt dan het rechts-in, rechts-uit principe. Doch is het ook voor
dit perceel aangewezen om hier geen gevaarlijke linksafbewegingen te maken op de N42.
In samenspraak met het agentschap Wegen en Verkeer wordt voorgesteld om een volle
witte streep op de N42 Oosterzelesteenweg aan te brengen ter hoogte van de toegang tot
het Frunpark, in combinatie met een verkeersbord C31. Beiden worden aangebracht door
het agentschap Wegen en Verkeer.

Stadsontwikkeling
6.

Brusselsesteenweg: gratis grondafstand OMV_2019012595 - O/2019/35

Op 30 januari 2019 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend om een slagerij te
Brusselsesteenweg 261, 9230 Wetteren te herbouwen. Een gedeelte van het perceel is
gelegen voor de rooilijn aan de Brusselsesteenweg. Deze grondstrook zal door de eigenaar
kosteloos aan de gemeente worden overgedragen voor inlijving in de voorliggende
wegenis.
In het kader van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met de kosteloze
grondafstand van 52,72m². Deze overdracht is een last bij de omgevingsvergunning en
dient te worden uitgevoerd door de eigenaar. Alle eventuele kosten verbonden aan de
overdracht zijn ten laste van de gemeente. De aanvrager dient de gemeente de nodige
inlichtingen te bezorgen. De kosten verbonden aan deze inlichtingen zijn ten laste van de
eigenaar.

7.

Koningshof 1A_1D - belofte gratis grondafstand - OMV_2018152163 V.903/4

Op 13 februari 2019 werd een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor het
verkavelen van een perceel in 4 loten voor halfopen bebouwing. Er werd in samenspraak
met de bevoegde diensten en aanvrager afgesproken om een gedeelte van het perceel
over te dragen naar de gemeente, naar analogie met de verkaveling Koningshof. Deze
grondstrook zal door de eigenaar kosteloos aan de gemeente worden overgedragen voor
inlijving in de voorliggende wegenis.
In het kader van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend die
handelen over de zaak van de wegenis of gratis grondafstand.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zich akkoord te verklaren met de kosteloze
grondafstand van 172m². Deze overdracht is een last bij de omgevingsvergunning en dient
te worden uitgevoerd door de eigenaar. Alle eventuele kosten verbonden aan de overdracht
zijn ten laste van de gemeente. De aanvrager dient de gemeente de nodige inlichtingen te
bezorgen. De kosten verbonden aan deze inlichtingen zijn ten laste van de eigenaar.

Intergemeentelijke samenwerking
8.

IMWV: jaarvergadering 25 juni 2019 om 18 u

De eerstvolgende vergadering van IMWV vindt plaats op 25 juni om 18 u te Gent.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. a. goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018
b. goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018
c. goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018
3. Verslag van de commissaris (lid IBR)
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
7. Evaluatierapport over de werking van de vereniging (in toepassing van artikel 459 van
het decreet
8. Gemotiveerd voorstel om het intergemeentelijk samenwerkingsverband IMWV te
beëindigen
9. Aanstelling commissaris (lid IBR)
10. Varia en mededelingen
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Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werden Karel Van Imschoot en Herman
Maudens aangesteld als afgevaardigde en werd Jan Tondeleir aangeduid als
plaatsvervanger voor de duur van de legislatuur. Aan de raad wordt gevraagd de agenda
goed te keuren en de aanstelling van de afgevaardigden te bevestigen.

9.

TMVS dv: algemene jaarvergadering 11 juni om 18 u

De eerstvolgende vergadering van TMVS dv vindt plaats op 11 juni 2019 te Gent.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Toetredingen
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
o

a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018

o

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018

3. Verslag van de commissaris (lid IBR)
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
6. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
7. Aanstelling commissaris (lid IBR)
8. Varia en mededelingen
Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd Jan Tondeleir aangesteld als
afgevaardigde en werd Herman Maudens aangeduid als plaatsvervanger voor de duur van
de legislatuur. Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling
van de afgevaardigden te bevestigen.

10. Westlede: algemene vergadering 5 juni 2019
De eerstvolgende vergadering van IGS Westlede vindt plaats op 5 juni 2019.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
 Goedkeuring verslagen algemene vergadering 4 december 2018 en buitengewone
algemene vergadering 19 maart 2019
 Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018
 Evaluatierapport
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
 Aanstelling commissaris-revisor voor de periode 1919-2021
 Remuneratieverslag
 Vaststelling zitpenning bestuurders
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 werd Jan Tondeleir aangesteld als
afgevaardigde en werd Alain Pardaen aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de
legislatuur. Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling van
de afgevaardigden te bevestigen.

11. OVSG: aanstelling afgevaardigde algemene vergadering en voordracht lid
raad van bestuur
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen ook de gemeentelijke afgevaardigden
bij OVSG opnieuw te worden aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de
duur van de legislatuur.
Onze gemeente heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het
OVSG. Deze afgevaardigde dient deel uit te maken van de gemeenteraad.
De leden van de algemene vergadering kunnen worden aangeduid voor de raad van
bestuur van OVSG die bestaat uit 15 bestuurders

12. IMEWO: algemene vergadering tevens jaarvergadering 24 juni 2019 om
11.00 u
De eerstvolgende vergadering van IMEWO vindt plaats op 24 juni 2019 om 11.00 u te
Bredene.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Kennisneming verslagen Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekening Imewo afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Imewo met betrekking tot het boekjaar 2018
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernnemingsplan 2019-2024
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen
Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd Leentje Grillaert aangesteld als
afgevaardigde en werd Lieve De Gelder aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van de
legislatuur. Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling van
de afgevaardigden te bevestigen.

13. Intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Schelde-Durme: goedkeuring
statutenwijziging en goedkeuring toetreding Wichelen tot
projectvereniging
De projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme, erkend als Intergemeentelijke
Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme, vraagt om twee punten te agenderen op
de gemeenteraad. Enerzijds wordt de goedkeuring gevraagd voor de statutenwijziging van
de projectvereniging, anderzijds wordt de goedkeuring gevraagd voor de toetreding van
een nieuw lid tot de projectvereniging, namelijk de gemeente Wichelen.


Statutenwijziging:
De aanpassing van de statuten is nodig om:
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o

de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet lokaal bestuur
dd. 22 december 2017.

o de zetel van de vereniging te wijzigen
o het werken met volmachten van bestuurders vast te leggen
o de procedure voor de toetreding van nieuwe leden te preciseren.
De wijziging werd vooraf voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de projectvereniging op
18 maart 2019 en werd daar reeds goedgekeurd.


Toetreding Wichelen:
Momenteel bestaat de projectvereniging uit acht leden: Laarne, Wetteren, Berlare, Zele,
Dendermonde, Lebbeke, Hamme en Buggenhout. De gemeente Wichelen stelt de
vraag als negende lid te mogen toetreden tot de projectvereniging en dus IOED
Schelde-Durme.
De Raad van Bestuur adviseerde de vraag tot toetreding positief, na bespreking op het
bestuurlijk overleg van 18 maart 2019 en definitieve goedkeuring op 16 april 2019.
Overeenkomstig de statuten van de projectvereniging dienen alle leden vervolgens hun
goedkeuring te geven over de toetreding. Na de goedkeuring worden de
beleidsdocumenten aangepast volgens het negende lid en worden deze opnieuw ter
goedkeuring voorgelegd aan alle leden.

Aan de raad wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren en akkoord te gaan met
de toetreding van Wichelen tot IOED Schelde-Durme.

14. TMVW: algemene jaarvergadering 21 juni om 15 uur
De eerstvolgende vergadering van TMVW vindt plaats op 21 juni om 15 u te Gent.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
 Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
 Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
 Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31 december 2018
 Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2018 afgesloten per 31
december 2018
 Verslagen van de commissaris (lid IBR)
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
 Benoemingen en aanstellingen
 Benoeming commissaris (lid IBR)
 Statutaire mededelingen
Tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2019 werd Claudine De Pauw aangesteld als
afgevaardigde en werd Albert De Geyter aangesteld als plaatsvervanger voor de duur van
de legislatuur. Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling
van de afgevaardigden te bevestigen.

15. DDS: algemene vergadering 11 juni 2019 om 18.30 u
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De eerstvolgende vergadering van DDS vindt plaats op 11 juni om 18.30 u te
Dendermonde.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Verwelkoming
2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 4 april 2019
4. Ontwerp evaluatierapport 2013-2018: toelichting en goedkeuring
5. Verslag over het boekjaar 2018
o Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018
o Financieel verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening 2018
o Verslag van de revisor
o Vaststellen van de jaarrekening 2018
o Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan bestuurders en revisor voor de uitoefening van hun opdracht in 2018
7. Mandaat revisor – aanstelling
8. Vaststellen zitpenningen leden van de raad van bestuur
9. Benoemingen
10. Vragen en voorstellen vanuit de vergadering
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 werden volgende personen aangesteld voor
de duur van de legislatuur:
als afgevaardigde:
 Jan Tondeleir
 Herman Strobbe
 Albert De Geyter
 Johan D’Hauwe
als plaatsvervanger:
 Marianne Gorré
 Dietbrand Van Durme
 Alain Pardaen
 Freija Colpaert
Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling van de
afgevaardigden te bevestigen.

16. Verko: algemene vergadering 11 juni om 18 u
De eerstvolgende vergadering van Verko vindt plaats op 11 juni 2019 om 18.00 u te
Dendermonde.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1.

Verwelkoming

2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
3. Goedkeuring van het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 maart
2019
4. Ontwerp evaluatierapport 2013-2018: toelichting en goedkeuring
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5. Verslag over het boekjaar 2018
o Verslag over de activiteiten van de vereniging in 2018
o Financieel verslag van de raad van bestuur en de jaarrekening 2018
o Verslag van de revisor
o Vaststellen van de jaarrekening 2018
o Bestemming van het resultaat
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 werden volgende personen aangesteld voor
de duur van de legislatuur:
als afgevaardigde
 Bram De Winne
 Karel Van Imschoot
 Piet Van Heddeghem
 Ira-Lina Piscador
als plaatsvervanger:
 Alain Pardaen
 Albert De Geyter
 Marianne Gorré
 Johan D’Hauwe
Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en de aanstelling van de
afgevaardigden te bevestigen.

17. Ethias Co cvba: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger voor
algemene vergadering
Ingevolge de statutenwijzigingen van 27 december 2017 en gelijktijdig de overdracht van
de verzekeringsactiviteiten “arbeidsongevallen” werd de onderlinge verzekeringsvereniging
Ethias Gemeen Recht omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met de naam
EthiasCo cvba.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 13 juni 2019 om 10.00 u te Brussel.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming
van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen
Aan de raad wordt gevraagd om een afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden voor
de duur van de legislatuur.

18. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: aanstelling afgevaardigde en
plaatsvervanger in algemene vergadering
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Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten zijn werkend lid van vzw Toerisme OostVlaanderen. Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dient ook voor vzw Toerisme Oost-Vlaanderen
een vertegenwoordiger en plaatsvervanger te worden aangeduid. Er wordt voorgesteld
deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.

19. De Lijn: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger algemene
vergadering
De eerstvolgende vergadering van De Lijn vond plaats op dinsdag 28 mei om 14 u te
Mechelen.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college
van commissarissen-revisoren
a.

Beleidsverslag

b. Commentaar bij de jaarrekening
c.

Mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren

d. Kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college
van commissarissen-revisoren
4. Goedkeuring jaarrekening
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college
van commissarissen-revisoren
6. Aanstelling van de commissarissen-revisoren voor de boekjaren 2019, 2020 en 2021,
éénmaal verlengbaar met 3 jaar
7. Mededeling omtrent de werking van de raad van bestuur
8. Varia - rondvraag
Omdat de eerstvolgende vergadering plaats vond op 28 mei 2019 werd Piet
Van Heddeghem aangesteld door het schepencollege om de gemeente te
vertegenwoordigen, Aan de raad wordt gevraagd om akkoord te gaan om Piet
Van Heddeghem aan te stellen als afgevaardigde voor de duur van de legislatuur en een
plaatsvervanger aan te duiden.

20. Eigen Dak: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene
vergadering
Omdat de eerstvolgende buitengewone algemene vergadering van Eigen Dak plaats vond
op 21 mei 2019 en de algemene vergadering op 24 mei 2019, werd aan het
schepencollege van 20 mei 2019 gevraagd om afgevaardigden aan te duiden.
Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de aanstelling van een afgevaardigde
voor de duur van de legislatuur en een plaatsvervanger aan te duiden.
algemeen directeur

voorzitter

Pieter Orbie

Marianne Gorre
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