ZITTINGSVERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OPENBARE ZITTING VAN 14 DECEMBER 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Bram Wouters, algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden en Joy
Sergeys, schepenen
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue,
Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny
Verbeeck, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren en Eva De Bleeker, raadsleden
Jo Portois, raadslid

***
De voorzitter opent de openbare zitting

***
O.P.1 Secretariaat. Notulen openbare zitting 24 november 2020. Goedkeuring.

***
O.P.2 Financiën. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel
OCMW.
Steven Coppens licht toe: "We beginnen met de vaststelling van de aanpassing van het
meerjarenplan deel OCMW.
Om praktische reden stel ik voor om de bespreking voor alle onderdelen van het
meerjarenplan nu te houden.
Tijdens de zitting van de commissie Algemeen Beleid werd dit in detail toegelicht door de
financieel directeur en de burgemeester. We zullen hier niet opnieuw op ingaan.
Wij ontvingen geen vragen op voorhand, dus dan blijkt het in ieder geval duidelijk voor
ieder van ons.
Tim Vandenput geeft toelichting bij aanpassing meerjarenplan: "Er is al heel veel toegelicht
tijdens de commissie Algemeen beleid, voornamelijk door onze financiële beheerder.
Daarom verwijs ik naar het lijvig document dat hij gemaakt heeft, voornamelijk naar
schema M2 maar ook een aantal risico's en feiten die ons ertoe brengen om een aanpassing
van het meerjarenplan te doen.
Evolutie van de exploitatie ontvangsten:
• opcentiemen onroerende voorheffing blijft vrij stabiel. Dit is de belasting op de
huizen die elke inwoner jaarlijks betaald. Dit is een Vlaamse belasting.
• de andere grote inkomst van de gemeente namelijk de personenbelasting. Daar
laat de FOD Financiën ons minder inkomsten inschrijven dan oorspronkelijk was
voorzien in het MJP. Dit heeft alleen maar te maken met Covid 19. Door Covid 19
zijn er een aantal mensen in tijdelijke werkloosheid geraakt, zelfs soms ontslagen.
Maar dat heeft ook zijn invloed op de personenbelasting. De mensen hebben tijdelijk
minder inkomsten en zullen daardoor ook minder belastingen betalen.
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•

De FOD Financiën verwacht de grootste impact op de aanvullende
personenbelasting in het begrotingsjaar 2022. De personenbelasting op de
inkomsten van 2020, dus aanslagjaar 2021, wordt immers in de loop van 2021 en
2022 definitief verrekend. Ongeveer 1/3 op die inkomens betaalde aanvullende
personenbelasting komt in boekjaar 2021 in de boeken en de rest 2/3 in 2022. De
FOD verwacht momenteel dat er tegen 2023 terug naar een normale toestand
geëvolueerd zal worden. We hebben de aangepaste cijfers die we ontvangen van
FOD Financiën ingeschreven en dat is minder dan voorzien.
dividend op electriciteit en gas. De VREG heeft een nieuwe tariefstructuur opgelegd
en dit heeft een impact op de cijfers die we ontvangen de intercommunales (voor
ons is dat Iverlek). Naast het realiseren van bijkomende besparingen, binnen de
Fluvius groep, volgt het herbekijken van de investeringsplannen en zal de bijsturing
van het dividendenbeleid grondig onderzocht worden. Lees dat er in de toekomst
minder dividenden zullen uitgekeerd worden aan de gemeente.

Evolutie van de exploitatie uitgaven:
• de pensioenlasten zijn een belangrijke onderdeel
• de exploitatie van het nieuwe kinderdagverblijf, dat ergens in augustus/september
zal opengaan, waar de aanwervingen aan de gang zijn en waar wij subsidies
ontvangen van Kind en Gezin. Deze uitgaven werden integraal opgenomen in het
MJP en is natuurlijk ook een bijkomende kost voor de gemeente. Niet alles is één
op één gesubsidieerd.
• de politiezone Druivenstreek is vrij stabiel
• de hulpverleningzones dus de brandweer stijgt lichtjes en zal de komende jaren ook
zo stijgen
Ik nodig u uit om het hele document eens te lezen in de kerstvakantie. Het is heel
begrijpend geschreven en je leert er heel veel van.
Naast deze opsomming is er ook éénmalige tegenvaller.
Het gaat over de minder ontvangen bedragen van de zorgenkassen dan gebudgetteerd
was. We spreken hier over 1,3 miljoen euro. Dit bedrag stond ingeschreven in de
aanpassing van het MJP in augustus in de gemeenteraad. Rond 2018 werd er beslist de
financiering van de dagvoorzorgingscentra over te hevelen van federaal naar Vlaams dus
van het Riziv naar de zorgkassen. De bedoeling was om te factureren; we hebben zoveel
bedden in RVT en ROB en per kwartaal gaan we dit factureren aan de zorgkassen via een
elektronisch systeem. Maar de zorgkassen waren daar niet op voorbereid. Op Vlaams
niveau hebben ze dan bepaald dat er gewerkt ging worden voorschottenzodat
woonzorgcentra niet in cash flow problemen komen. Wij zijn één van de eerste
woonzorgcentra die ingestapt zijn. In januari hebben we de eerste voorschotten ontvangen
en deze zijn zo ingeschreven. Het gaat soms over 20.000 of 30.000 euro per maand dat
we eigenlijk teveel hadden gekregen. Bij de opmaak van het MJP 2020 hebben we die
extra’s geextrapolleerd en blijven inschrijven. In de zomer van 2020 zijn we er achter
gekomen dat er teveel was gegeven met die voorschotten en is er ook beslist tussen de
financieel directeur beheerder en directeur van het woonzorgcentrum om uit dat
voorschottensysteem te stappen en naar het initiële systeem van facturatie over te
stappen. Wat maakt dat we de verkeerde cijfers ingeschreven hebben en we waren ook
niet op de hoogte gebracht door Zorg en Gezondheid. Daardoor hadden we ons in de zomer
een beetje rijk gerekend. We moeten 1,3 miljoen uit dat budget halen omdat we nu met
de juiste cijfers aan de slag gaan. Als college hebben we gevraagd dat het niet meer zal
voorvallen en ontvangen we maandelijks op het college een rapportering, ook over de
facturatie. We willen naar een 100% bezettingsgraad gaan van de woonzorgsite.
Het totaal plaatje levert ons een tekort van 2 miljoen euro die we ergens moeten gaan
recupereren. We hebben de volgende beslissingen genomen:
1) invoeren van een aanwervingsstop voor nieuwe functies. Van onze jaarlijkse
gemiddelde uitgave van 20 miljoen, geconsolideerd van OCMW en gemeente, is er
ongeveer 12 miljoen euro voor de bezoldigingen. Is gelijk aan 60% bezoldigingen.
Als je structureel iets wil doen, moet je op je grootste uitgavenpost iets gaan doen.
We gaan de functies die volgens het kader en onze wensen beleidsmatig nodig zijn,
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2)

3)
4)

5)

niet doorvoeren. De cijfers die ik net heb toegelicht, zijn onzeker vandaag en
daardoor worden er vier functies niet ingevuld.
een aantal infrastructuurwerken worden voorlopig geschrapt. Het gaat over de
heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat en de Kasteelstraat. Voor de
sport-en jeugdsite De Koldam zullen we de turnhal verschuiven naar 2026. Dit heeft
te maken met de onduidelijkheid die we hebben van Vlaanderen, over hoe die
subsidie aangevraagd moet worden en wanneer kunnen we die verwachten. Dit
moeten we samen bekijken met de Vlaamse minister van Sport wat er in de pipeline
zit. We hebben altijd gezegd dat we de turnhal zullen bouwen met subsidies van
Vlaanderen, zoals we ook de sporthal hebben gezet.
trage verbinding Ysevallei. Het gaat over aankoop van gronden voor de VLM aan de
Molenstraat.
de verledding. Het project waarbij de volledige openbare verlichting omgeschakeld
wordt op led verlichting tegen 2030. Dat is een lening via Fluvius. We hebben die
lening ingeschreven en ook de jaarlijkse investering ingeschreven.
verwijzend naar de laatste paragraaf op pagina 62. Het lijdt geen twijfel dat de
beschikbare financiële ruimte momenteel besmet is door het Covid-19 virus. Maar
dit is geen reden tot paniek. Ik denk dat BBC goed heeft gewerkt en ons getoond
heeft dat er een aantal alarmlichtjes aan gingen om de reden dat ik net vermeld
heb. Het lokaal bestuur heeft kunnen ingrijpen op diverse domeinen om het
financieel evenwicht te behouden. De recente gebeurtenissen bewijzen in elk geval
dat het inbouwen van enige financiële marge op het MJP geen overbodige luxe is.
We hadden ook een politiek akkoord om op het einde van 2025 op kasbasis
ongeveer 1 miljoen euro te laten zien. Jullie zien vandaag op schema M2 dat er een
bedrag van 1.549.000 euro zal zijn op kasbasis eind 2025. Dat is 549.000 euro
meer. Dit doen we bewust omdat de veiligsheidmarge zeker gehandhaafd moet
blijven. Wat er wel politiek werd afgesproken, is dat we deze 549.000 euro plus het
resultaat van 2020 in de maanden maart, april, mei, wanneer de rekeningen van
2020 afgesloten zijn, gaan bekijken wat we met dit saldo gaan doen. Dan zal er
prioriteit gegeven worden aan investeringen. We moeten bekijken wat de
prioriteiten zijn op dat moment. Dit is zo politiek afgesproken in het college."

Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Bedankt voor de toelichting. We waren toch
verbaasd om zo een deficit van ongeveer 2 miljoen euro dit jaar op te tekenen. We moeten
ook stellen dat we dit niet enkel alleen kunnen toeschrijven aan Covid. Er zijn een aantal
schrappingen en verschuivingen. We vinden het jammer dat een aantal belangrijke
investeringen worden geschrapt of terug geschroefd. Het dossier van Dekleermaekerstraat
en Kasteelstraat zijn toch belangrijke dossiers rond mobiliteit, wat toch een prioritaire
doelstelling was. De Guillaume Dekleermaekerstraat is in zeer erbarmelijke toestand, wat
nog zachtjes uitgedrukt is. Ik vrees voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker, in de
eerste plaats. De uitgaven voor de Kasteelstraat zijn ook dratisch verminderd. Wat is men
nog van plan in de Kasteelstraat met het resterend budget? Wat gaat men doen in
tussentijd aan de Dekleermaekerstraat? Gaat men die straat op zijn beloop laten of wordt
er toch actie ondernomen?"
Tim Vandenput antwoordt: "Ik heb het antwoord op uw vraag al gegeven. We hebben
afgesproken binnen het college dat we van zodra dat de rekeningen van 2020 afgesloten
zijn en we weten welk batig saldo er is, we dit zullen samen optellen met de 549.000 euro.
Dan bekijken we op dat ogenblik welke prioriteiten er aan gegeven zullen worden. Schepen
Marc Vanderlinden zal toelichten wat er niet aan gedaan gaat worden als we bij ons
standpunt blijven om die 714.000 euro eruit te halen."
Marc Vanderlinden licht toe: "De Kasteelstraat is een bovengemeentelijk project, dat
betekent dat de investering naar de riolering toe gedragen wordt door Vlaanderen, door
het Vlaams gewest. Aquafin is de uitvoerder hiervan. We hebben een nieuwe bovenbouw
uitgetekend en deze werd voorgesteld aan de bewoners en dat is een prijskaartje dat de
gemeente moet dragen. We hebben vorige week een overleg gehad met Aquafin en het
studiebureau om te kijken of we het bedrag naar beneden kunnen krijgen, dat de kost kan
verlaagd worden voor de gemeente en dat we voor een aantal straten de bovenbouw niet
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zullen vernieuwen maar herstellen in oorspronkelijke staat. We zouden graag opteren dat
we voor het gedeelte in de Kasteelstraat, dus de belangrijkste verbinding tussen de
Joengele en gemeentehuis, het nieuwe plan tot uitvoering kunnen brengen en ook de
fietsoversteken ter hoogte van de Rode Kruisstraat en Baron de Man d'Attenrodestraat. en
dat bijvoorbeeld de J.B. Michielsstraat eigenlijk gewoon zou hersteld worden in zijn
oorspronkelijke staat. De gesprekken zijn aan de gang en het studiebureau ging dit
opstarten. In samenspraak met Aquafin bekijken we of zij een metertje meer ten laste
kunnen nemen en wij een metertje minder. Dat kan het verschil maken en de gesprekken
worden verder gezet begin volgend jaar. Wij hopen, zoals de burgemeester reeds
vermeldde, dat we in mei/juni voldoende cash hebben om eigenlijk misschien het volledige
pakket uit te voeren. Het budget voor de Guillaume Dekleermaekterstraat is volledig
verwijderd uit het MJP. In tussentijd zullen er geen andere maatregelen getroffen worden,
tenzij we aan onze dienst kunnen vragen om de diepste putten te kunnen dichten."
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las ook dat de turnhal pas zal uitgevoerd
worden in 2026. Eén van de redenen is dat we wachten op de subsidie. Indien wij de
subsidies vroegtijdiger kunnen ontvangen, zou men dan toch eventueel overwegen om van
start te gaan met de bouw van de turnhal? Werd er ook overleg gepleegd met de Gympies?"
Tim Vandenput antwoordt: "Onze diensten hebben contact gehad met de subsidiedienst
van Vlaanderen om meer informatie in te winnen hoe we de subsidie kunnen aanvragen.
Vorige keer was er een pot van minister Muyters maar blijkbaar vandaag is er niets meer
beschikbaar. Ik weet niet of de Vlaamse regering nog subsidies geeft. Indien ze dat doet,
willen we weten wanneer de subsidies aangevraagd worden en wanneer ze zullen vallen.
Op basis daarvan kunnen we onze beslissing herbekijken. Mochten die subsidies vroeger
vallen, dan kunnen we een nieuwe beslissing nemen. Maar dat zal ten koste gaan van
investeringen die wel in het meerjarenplan staan, tenzij we meer geld gaan krijgen of tenzij
we personeel gaan ontslaan zodat we meer ruimte creëren om investeringen te doen. Het
is altijd een kwestie van evenwichten zoeken."
Youri Vandervaeren vraagt of er overleg gepleegd is met de Gympies.
Tim Vandenput antwoordt: "Nee, er is geen overleg gepleegd. We willen het eerst
voorleggen aan de gemeenteraad. Er is een gesprek gepland met de Gympies in januari.
De Gympies zijn altijd op de hoogte geweest dat de turnhal gebouwd kon worden mits
ontvangen van subsidies van de Vlaamse Overheid."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Ik vind het wel een merkwaardige wending.
Ze hebben altijd de cijfers zeer rooskleurig voorgesteld. Ik zie dat het nu de andere kant
opgaat. Ik wil wel de argumenten van de burgemeester aannemen, maar toch heb ik nog
een aantal vragen. Ik kan me nog zeer goed de bouw van het Felix Sohie centrum
herinneren. Wat is het uiteindelijk prijskaartje van het kinderdagverblijf? Wat zijn de meer
uitgaven en wat gaat het totale budget zijn? Worden de voorziene opleveringstermijnen
gerespecteerd? Het wordt wel een dure aangelegenheid voor het toegelaten aantal
kinderen. Wat zijn de meer uitgaven, we zijn gestart met een budget van 2,6 miljoen en
waar gaan we eindigen?"
Marc Vanderlinden licht toe: "U moet een onderscheid maken als u spreekt over de bouw
van het kinderdagverblijf, bedoelt u het dossier eigen aan het kinderdagverblijf namelijk
enkel en alleen de bouw of spreekt u over het dossier in zijn totaliteit. Dan heb ik het over
de afbraak, de aanpassing van het WZC, de omgevingsaanleg en natuurlijk ook de bouw.
De cijfers worden u in detail van ieder onderdeel bezorgd. We zitten vandaag op schema.
De aannemer zegt vandaag dat hij tegen de zomer het ganse project probeert af te werken,
inclusief de omgevingsaanleg en de toegang tot het WZC. Ik heb weet van één meerwerk
namelijk de tijdelijke weg die we moeten aanleggen, om een toegang te hebben tot de
installaties van het WZC. Dit was niet voorzien in het lastenboek en is wel degelijk
uitgevoerd. De weg is in beton aangelegd om gedurende de werken resistent te zijn. Dat
dossier heeft geen geheimen en hoeft voor u ook geen geheimen te hebben. Ik kan perfect
lot per lot, van de veiligheidscoördinatie tot de erelonen weergeven wat voorzien was en
waar we vandaag staan."
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Tim Vandenput vult aan: "U heeft die cijfers. Alles is toegewezen via lastenboeken, via
gunning. Als u de collegebesluiten leest, vindt u de cijfers terug. De totale prijs komt op
ongeveer 4,2 miljoen euro. Er is inderdaad de bouw zelf, maar ook alle aanpassingswerken
errond om die site helemaal in orde te hebben. Het gaat hier over een grote ruimte omdat
we in orde moeten zijn met de regels en voorwaarden van Kind en Gezin dat stelt dat er 5
vierkante meter voorzien moet worden per kind. Het is misschien een beetje meer maar
onze verantwoordelijke van het KDV heeft gezegd dat we zo een aantal kindjes meer
kunnen opvangen. Maar dan moeten we terug subsidies krijgen van Kind en Gezin voor de
verzorgenden. Kinderopvang is altijd een verlieslatende post voor de gemeente, u bent
zelf schepen geweest. Wij hebben gekozen om meer plaatsen te hebben om de kinderen
in een nieuw gebouw te laten opvangen."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Er worden heel wat gebouwen verkocht,
ondere andere sportecho, kinderdagverblijf, de LOI woning en de conciërgewoning. Wat is
het bestuur van plan met de verkoop hiervan?"
Tim Vandenput antwoordt: "We hebben dit al toegelicht, twee jaar geleden, bij het eerste
MJP, waar wij al gezegd hebben dat wij niet-strategisch patrimonium willen verkopen. Het
kinderdagverblijf op Solheide komt vrij. De conciërge woning op de Overijsesteenweg komt
vrij. We zullen een andere oplossing zoeken en de conciërge heeft mij al laten weten dat
hij gaat verhuizen. De Sportecho, een handelspand dat goed gelegen is, maar waar binnen
een paar jaar een aantal kosten gaan aan zijn. Het is niet gezegd dat we ze alle vier zullen
verkopen. We hebben een bedrag van 1,6 miljoen euro ingeschreven. Als we met drie
panden aan het voorziene bedrag geraken is dat ook voldoende. De administratie heeft de
opdracht om de voorziene plannen te realiseren.
Patrick Demaerschalk hoopt dat de Sportecho blijft omdat het een grote sociale waarde
heeft ten aanzien van het gemeenschapsleven en dorpsleven.
Tim Vandenput antwoordt: "Kent u het RUP Kern? Daarin is vastgelegd dat in het centrum
een kernwinkelgebied is. Dus hier gaan nooit appartementen op het gelijkvloers gezet
worden. Dat moet altijd een handelspand blijven. Misschien wilt de concessiehouder, na
de verkoop, die concessie nog houden voor 9 jaar. Dat moet nog allemaal besproken
worden."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "Is er vanuit Pellikaan voor de gewijzigde
plannen van de sport- en jeugdsite een prijszetting gekomen in functie van de wensen van
de verenigingen. Is daarvan al een stuk opgenomen in het gewijzigde MJP?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "De berekeningen van Pellikaan zijn geleverd geweest. Er
is nog kleine vraag over de verschuiving van de tennishal. Deze extra budgetten, behalve,
zoals de burgemeester reeds gezegd heeft, de turnhal, hebben wij opgenomen in de
aanpassingen van het MJP."
Tim Vandenput vult aan: "Het gaat over een meeruitgave van die site van 400.000 tot
500.000 euro. Het gaat over de twee velden voor de voetbal, de extra overkapping voor
de tennis, de huidige kantine afbreken en de nieuwe kantine op dezeflde plaats zetten
zoals de voetbalclub vraagt."
Caroline Lagrange stelt volgende vraag: "Ik blijf het merkwaardig vinden dat er gat van
1,3 miljoen in een budget kan voorkomen en ik stel mij toch vragen bij het financieel
beheer van het WZC. Wordt maandelijks de inkomsten en uitgaven bijgehouden? Gebeurt
er een vergelijking met het jaar daarvoor? Als dat op jaarbasis voorzien wordt, kan men
toch vaststellen dat er een verschil is met het jaar daarvoor?"
Tim Vandenput antwoordt: "Dat is een goeie vraag. Wij hebben ons die vraag ook gesteld
toen we het nieuws vernamen tijdens het college van onze financieel directeur. Het was
voor ons (het college) de grootste ontgoocheling. Daarom hebben we gevraagd aan de
financieel directeur en de directrice van het WZC wat er gebeurd is. Hoe komt het dat je
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zomaar dingen linear inschrijft? Dat heeft te maken met het pre-financieringssysteem,
zoals eerder uitgelegd, de voorschotten ontvangen van de zorgkassen en zomaar
ingeschreven werden. zonder erbij stil te staan. Ik ben ervan overtuigd dat er geen
kwaad opzet mee gemoeid was. Ik denk gewoon dat ze niet te kort op de bal gespeeld
hebben. Wat is dat nu alle facturen die we moeten maken, komt dat overeen met de
voorschotten die we ontvangen? Daarvoor hebben we een maandelijkse rapportering
gevraagd vanaf januari om dit beter te kunnen opvolgen. Zodat we zicht hebben wat
eruit gaat als facturen van residenten, van de zorgkas, van personeelskosten. Wat is de
personeelsbezetting zodanig dat we dat elke maand zichtbaar maken. Het is niet zo dat
we die 1,3 miljoen hebben gekregen op onze bankrekening en dat we die moeten terug
betalen. Er is een kleine som die we moeten terugbetalen voor de periode van 1 januari
2019 tot de zomer van 2020. Het wordt bekeken hoe dit uitgevoerd moet worden, in een
éénmalige terugbetaling? Ik begrijp uw ongenoegen."
Caroline Lagrange hoopt dat we zo een situatie niet twee keer moeten meemaken en dat
zoiets in de hand wordt gehouden. Ze vindt dat dit geen vertrouwen schept in het beheer.

***
O.P.3 Financiën. Visumverplichting financieel directeur.
Steven Coppens licht toe: "Dit is dezelfde regeling als we zonet voor de gemeenteraad
hebben vastgelegd."

***
O.P.4 Financiën. Opdrachten beschouwd als zijnde Dagelijks Bestuur. 2021.
Steven Coppens licht toe: "De afbakening van de opdrachten dagelijks bestuur is
hetzelfde als degene die we zonet voor de gemeente hebben goedgekeurd."

***
O.P.5 Algemeen directeur. Raamovereenkomst Microsoft licenties Provincie
Vlaams-Brabant. Goedkeuring.
Steven Coppens licht toe: "Ik stel voor dat we de drie agendapunten betreffende het
instappen op raamovereenkomsten in één beweging stemmen. Het betreft:
• de raamovereenkomst Microsoft licenties
• de raamovereenkomst kantoorbenodigdheden
• de raamovereenkomst connectiviteit, die we nodig hebben voor het hernieuwen
van de netwerkinfrastructuur op de woonzorgsite
Is er bezwaar?
Zo niet dan vraag ik de stemming voor deze drie agendapunten."

***
O.P.6 Algemeen directeur. Raaomovereenkomst kantoorbenodigdheden Creat.
Goedkeuring.

***
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O.P.7 Algemeen directeur. Raamovereenkomst connectiviteit VERA.
Goedkeuring.
***
O.P.8 Sociale dienst. Versnelde toewijzing sociale huur.
Steven Coppens licht toe: "De Sociale Huisvestingsmaatschappij Gewestelijke
Maatschappij Volkshuisvesting kan volgens artikel 18 van het kaderbesluit sociale huur
een woning versneld toewijzen op basis van bijzondere omstandigheden van sociale aard.
Met dit besluit bepalen we de organisaties die een versnelde toewijzing kunnen
aanvragen bij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, namelijk het OCMW
Hoeilaart en het CAW Halle-Vilvoorde."
***
O.P.9 Sociale dienst. Samenwerkingsovereenkomst Kringwinkel ViTeS.
Steven Coppens licht toe: "De raad voor maatschappelijk welzijn nam op 28 oktober 2020
een besluit betreffende waardebonnen te gebruiken in de kringwinkel ViTeS.
Op 19 oktober 2020 meldde de kringwinkel dat ze een financiële bijdrage wensen te leveren
bij deze waardebonnen.
De waardebonnen van 5 euro zullen slechts aan 4 euro gefactureerd worden. Dit dient
vastgelegd te worden in een samenwerkingsovereenkomst."

***
O.P.10 Secretariaat. Planning zittingen dienstjaar 2021

***
O.P.11 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname.

***
Vragen en antwoorden.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

get. Steven Coppens
Voorzitter
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