Verslag van de raad van 21 juni 2016
OPENBARE ZITTING
Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter
Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric , Van der Helst Anne-Marie, Van Steendam
Inge, Vereecken Karlien, raadsleden
Ann Boterberg, wnd. secretaris
Verontschuldigd: Vandevoorde Liesbeth
De voorzitter opent de zitting om 19u35.

De voorzitter vraagt of er een agendapunt in spoedeisendheid mag worden toegevoegd. Het betreft
instellen van annulatieverzoek bij Grondwettelijk Hof en aanstellen van raadsman . Het agendapunt is
spoedeisend omwille van feit dat dit verzoek ten laatste op 30 juni dient ingediend te worden.
Met 4 ja stemmen (Annaert Wim, De Corte Conny, Van Steendam Inge, Christoph Van de Wiele) en bij
4 nee stemmen (Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vereecken Karlien) kan het punt
niet toegevoegd worden.
Raadslid Scheire licht zijn motivatie voor neen stem toe: hij vindt dat
- VVSG quasi geen overleg heeft gepleegd noch inhoudelijke voorstellen heeft gedaan
- Dit voor de publieke sector geen financiële aderlating is aangezien de sector niets verliest. Het
doel is eerder de private sector een impuls te geven en volgens Eric staan de publieke en private
sector niet in concurrentie met elkaar
- De VVSG voldoende tijd had om dit te vragen
De voorzitter repliceert dat hij het oneens is met dit standpunt. Hij weet dat de VVSG wel voorstellen
heeft gedaan en hij vindt dat de publieke en private sector juist daardoor wel in concurrentie gaan
komen.

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 24 mei 2016)
De raad keurt de notulen van de vergadering in openbare zitting van 24 mei 2016 goed.

2.
Vernieuwing opnameovereenkomst en afsprakennota assistentiewoningen – goedkeuring
De raad keurt met algemene stemmen de update opnameovereenkomst en afsprakennota
assistentiewoningen, zoals toegevoegd bij dit besluit, goed.

3.

Aangepaste versie huishoudelijk reglement dienst ouderen- en thuiszorg en
gebruikerscontract – kennisgeving goedkeuring
Raadslid Scheire vraagt om de procedure afwezigheid tijdens de maaltijdbedeling toch nog eens te
herbekijken, kan volgens hem nog eenvoudiger. Hij vraagt tevens om in overleg met PWA te gaan om
de leeftijd voor de dienstverlening af te stemmen met elkaar (PWA vanaf 70 jaar – OCMW vanaf 65
jaar) en of er op de lijsten die de vrijwilligers krijgen om maaltijden rond te voeren een
telefoonnummer vermeld kan worden van een familielid of een buur? Deze vragen zullen
doorgestuurd worden naar het diensthoofd.

Raadslid Vereecken vraagt hoeveel gebruikers de gezelschapsdienst momenteel heeft (opgedeeld per
gemeente). Dit zal nagevraagd worden.
De raad keurt met algemene stemmen de update huishoudelijk reglement dienst ouderen- en
thuiszorg en het gebruikerscontract, zoals toegevoegd bij dit besluit, goed.

4.

Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst – Goedkeuring gunning

Raadslid Scheire merkt op dat er een groot prijsverchil is met diegenen die niet gekozen werden. De
voorzitter repliceert dat er uitvoerige testen zijn gebeurd naar de kwaliteit. Opmerkelijk was
bijvoorbeeld het rendementsverschil waarbij het vlees veel meer vocht bevatte bij de goedkopere
leveranciers.
De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst”
een bestek met nr. 2016-075 werd opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.000,00 excl. btw of
€ 39.220,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren
- Smedo bvba, Ridderstraat 24 te 9200 Dendermonde
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 25 mei 2016 dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 22 september 2016;
Overwegende dat 4 offertes werden ontvangen:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren (€ 36.546,11 excl. btw of € 38.738,88 incl.
btw)
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge (€ 28.450,07 excl. btw of € 30.157,07
incl. btw)
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren (€ 31.588,68 excl. btw of € 33.484,00 incl. btw)
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere (€ 32.330,08 excl. btw of € 34.269,88 incl. btw)

Overwegende dat de eventuele onderhandelingen en verbeteringen resulteerden in volgende
eindoffertes:
- Vercaro bvba, Kwatrechtsteenweg 109 te 9230 Wetteren (€ 36.383,11 excl. btw of € 38.566,10 incl.
btw)
- Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge (€ 28.450,07 excl. btw of € 30.157,07
incl. btw)
- Q-Food nv, Moortelstraat 21 b te 9160 Lokeren (€ 31.588,68 excl. btw of € 33.484,00 incl. btw)
- Dekeyzer Ossaer, Barnestraat 1 te 8680 Koekelaere (€ 32.330,08 excl. btw of € 34.269,88 incl. btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met
de gunningscriteria) bieder, zijnde Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 953953/6000000;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-059 verleende op 2 juni 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Vleeswaren middagmaal WZC en Maaltijddienst”, opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
gunningscriteria) bieder, zijnde Brugse Vleescentrale, Sint-Pieterszuidstraat 50 te 8000 Brugge, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 1 kalenderdagen.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-075.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2016, op
budgetcode 953953/6000000.

5.

Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken) – Goedkeuring gunning

De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en
onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC Molenkouter” een bestek met nr. 2016-074 werd
opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken), raming: € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. btw
* Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas), raming: € 30.000,00 excl. btw of
€ 36.300,00 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of
€ 72.600,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke
- TOP-CLEAN Hygiene, Kampstraat 26 te 8500 Kortrijk
- DE BRUYCKER S. - VAN LIEROP M. BVBA, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 27 mei 2016 om 10.30 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 september 2016;
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
(€ 24.131,49 excl. btw of € 29.199,10 incl. btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf
190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.131,49 excl. btw of
€ 29.199,10 incl. btw;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2016-20172018, op budgetcode 953953/60;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-060 verleende op 2 juni 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken)”, opgesteld door Woon- & zorgcentrum
Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190
te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.131,49 excl. btw of € 29.199,10
incl. btw.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-074.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 20162017-2018, op budgetcode 953953/60.

6.

Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas) – Goedkeuring gunning

De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en
onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC Molenkouter” een bestek met nr. 2016-074 werd
opgesteld door Woon- & zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Wegwerpmateriaal keuken), raming: € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. btw
* Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas), raming: € 30.000,00 excl. btw of
€ 36.300,00 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of
€ 72.600,00 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 april 2016 betreffende de
goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van het bestuur van 26 april 2016 betreffende het starten van de
gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke
- TOP-CLEAN Hygiene, Kampstraat 26 te 8500 Kortrijk
- DE BRUYCKER S. - VAN LIEROP M. BVBA, Industriepark Noord 12 te 8730 Beernem;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 27 mei 2016 om 10.30 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 september 2016;
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
- LYBERA BVBA, Roggestraat 6 te 8710 Wielsbeke (€ 17.762,25 excl. btw of € 21.492,32 incl. btw)
- KING BELGIUM SA, Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval (€ 23.752,41 excl. btw of € 28.740,42 incl. btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 30 mei 2016 opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter;
Overwegende dat Woon- & zorgcentrum Molenkouter voorstelt om, rekening houdende met het
voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige regelmatige bieder, zijnde KING BELGIUM SA,
Rue Du Cerf 190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.752,41 excl.
btw of € 28.740,42 incl. btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in exploitatiebudget 2016-2017-2018,op
post 953/60;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 2 juni 2016 een visumaanvraag werd ingediend en dat
de financieel beheerder het visum nr. 2016-061 verleende op 2 juni 2016;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de
financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk
toezicht;
Met algemene stemmen,
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van voor30 mei 2016
voor de opdracht “Leveren van wegwerpmateriaal en onderhoudsproducten keuken en vaatwas WZC
Molenkouter - Perceel 2 (Onderhoudsproducten keuken en vaatwas)”, opgesteld door Woon- &
zorgcentrum Molenkouter.
Art.2.- Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art.3.- Deze opdracht wordt gegund aan de enige regelmatige bieder, zijnde KING BELGIUM SA, Rue
Du Cerf 190 te 1332 Genval, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 23.752,41 excl. btw of
€ 28.740,42 incl. btw.
Art.4.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2016-074.
Art.5.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2016-2017-2018,op post 953/60;

7.

Varia

De raad neemt kennis van het brandweerverslag naar aanleiding van controle B attest uitbreiding WZC.
De voorzitter licht toe dat er een aantal verbeterpunten van de vorige controle zijn ingetrokken en
nieuwe verbeterpunten zijn opgemaakt. We hebben een B – attest en krijgen 1 jaar om deze
aanpassingen te realiseren. We dienden wel een afwijkingsaanvraag in en wachten nog op antwoord.
Raadslid Scheire merkt op dat er dus bij een volgende controle gewoon terug andere opmerkingen naar
boven kunnen komen of ingetrokken worden – dit is niet efficiënt, de inspecteurs zijn met andere
woorden niet op elkaar afgestemd
De raad neemt kennis van de projectoproep geïntegreerd breed onthaal: Laarne en Wetteren stappen
ook mee in, de oproep zal worden ingevuld en ingediend. Wetteren is hier de trekker.
De raad neemt kennis van de ingebrekestelling van de firma Cofely/fabricom rond gebreken van
telefonie, alarmoproepen en brandoproepen. Zij worden in gebreke gesteld omdat het gaat om
onderaannemers van hen (Televic – TelecomIT). Zij krijgen nog 14 dagen de tijd om alles op te lossen,
zoniet kunnen we een schadevergoeding eisen. De voorzitter geeft nog mee dat alle kosten verzameld
zijn zodat we snel kunnen reageren.
De raad neemt kennis van de bespreking met notaris Van Hauwermeiren betreffende de verkoop van
bouwgronden. Er zal een tweede zitdag georganiseerd worden waarbij nog patrimonium kan verzameld
worden. Indien we echter ondertussen onderhands kunnen verkopen, zal dit ook gebeuren.
Raadslid Vereecken vraagt waarom de woningen verkocht worden en of die mensen dan op straat
komen te staan. De voorzitter repliceert dat de ene woning eigenlijk een bebouwde bouwgrond is
waarvan de eigenaars van de woning interesse hebben om de grond te kopen. Het gaat ook over een
verouderde woning waar we eigenlijk niets mee kunnen doen. De tweede woning gaat over onze woning
in de Krijgelstraat die eveneens verouderd is en die volledig uitgeleefd is door de huidige bewoner. Er
dient voor de huidige bewoner een andere oplossing gevonden te worden.

Raadslid Scheire vraagt aan de voorzitter of er al nieuws is rond het innovatieve woonproject dat werd
ingediend bij de provincie. De voorzitter verwijst naar een mail die we ontvangen hebben dat er een
overleg is geweest, een rangorde is vastgesteld maar dat dit nog bestendigd moet worden door de
deputatie.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u18.

Namens de Raad,
Op last,
de wnd. secretaris,

de voorzitter,

Ann Boterberg

Christoph Van de Wiele

