
Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020  

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann 

Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre,  
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 
Vaerenbergh,  Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 
Op 26 maart 2020 ging de politieverordening van kracht houdende dat de gemeenteraad en raad 

voor maatschappelijk welzijn voor de duur van het federale crisisbeheer achter gesloten deuren 

zullen gehouden worden. Navolgend werd door de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor 

maatschappelijk welzijn aan alle raadsleden een alternatieve vergaderwijze voorgesteld. In dit 

voorstel vinden de raden plaats achter gesloten deuren, maar in aanwezigheid van de 

fractievoorzitters, de burgemeester, de algemeen directeur en de voorzitter van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering kan door de niet aanwezige 

raadsleden live gevolgd worden via audio-streaming. Aan de niet aanwezige raadsleden zal de 

mogelijkheid geboden worden hun stem uit te brengen via e-mail. Deze wijze van vergaderen is 

volledig conform de richtlijnen van de hogere overheid. Bij het verzenden van de agenda van de 

raden zal er een aanduiding van A-punten (beleidspunten) en B-punten voorgesteld worden. Voor 

de B-punten wordt voorgesteld dat deze met algemene stemmen worden goedgekeurd. Elk 

raadslid kan voorstellen om van een B-punt een A-punt te maken. De stemming voor alle 

agendapunten zal via e-mail gebeuren tegen de volgende dag om 12 uur.  

 

Bij de start van de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 mei 2020 verstuurde de voorzitter een 

mail naar alle raadsleden waarbij de vergadering werd geopend en waarin het stembiljet voor de 

betreffende vergadering, met opsplitsing A- en B-punten, vervat zat. De niet aanwezige raadsleden 

volgden de raad via audio-streaming. 

 

 
 

 
 
 

Waren fysiek aanwezig in de raadzaal: 



Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad 

Marc Van de Vijver, burgemeester 

Karolien Weekers (CD&V), Jens De Wael (N-VA), André Buyl (Vlaams Belang), Stijn De Munck 

(Groen), Kitty Schelfhout (Open Vld), Jan Creve (Beveren 2020) en Issam Benali (sp.a), raadsleden. 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Waren niet fysiek aanwezig en volgden via live-streaming (wel stemgerechtigd): 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, Inge 

Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann Cools, Lien Van 

Dooren, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 

Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 

Vaerenbergh en Méline Rovillard, raadsleden. 

 

Iedereen aanwezig 
             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

 

01.   Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07 april 2020 - Goedkeuring  

02.   Aanvaarden schenking van Monument Chemical Kallo - Goedkeuring  

03.   Procedure tot verkoop gronden Bosstraat te Beveren - Goedkeuring  

04.   Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod voor gronden, Gentstraat te Beveren -  

        Goedkeuring  

05.  Ten verzoeke van sp.a: Effect coronacrisis op armoede en armoedeplan - Advies 

 

Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei. Er is aan de raadsleden 

het akkoord gevraagd voor de organisatie van de vergadering op deze manier. 28 raadsleden 

hebben ja gezegd, 5 raadsleden waren niet akkoord en 2 raadsleden hebben zich onthouden. 

Dat betekent dat er op deze manier vergaderd kan worden. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de algemeen directeur voor het verslag van de vergadering 

van 07 april 2020. 

 



 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergaderingen  van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 07 april 2020. 

 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Open Vld, Beveren 2020, Vlaams Belang) bij 4 

blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper en Bjorn 

Vaerenbergh) wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 07 april 2020. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen en de voorzitter gaat over tot de officiële dagorde. 

 

02. Het bedrijf Monumental Chemical uit Kallo schenkt 15 laptops en 1 000 EUR aan het Sociaal 

Huis om in te zetten bij schoolgaande kinderen en jongeren.   

 

De voorzitter geeft aan dat het ten verzoeke van sp.a een A-punt is geworden. 

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt het uiteraard een positief punt. Maar hij vraagt zich enerzijds af 

hoe deze verdeeld gaan worden door de gemeente. Er komen vijftien laptops. Hij vraagt hoe 

wordt bepaald naar wie die gaan. Aansluitend daarbij wil hij vooral ook weten of de 

gemeente zelf iets van plan is op dit vlak. Men weet dat er heel wat kwetsbare jongeren zijn in 

kwetsbare gezinnen die geen toegang hebben tot computers en die met meerdere mensen in 

een huis eenzelfde computer moeten delen waardoor het moeilijk is om een examen voor te 

bereiden. Hij vraagt of de gemeente ook zelf van plan is om laptops te voorzien voor Beverse 

jongeren. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat via sociaal onderzoek wordt gekeken wie er een nodig heeft. 

Een laptop wordt bezorgd aan de hand van het gevoerde onderzoek. 

 

Raadslid Benali zegt dat het op zich een goed initiatief is van het bedrijf, maar vijftien laptops 

is niet heel veel. Er is een grote nood aan laptops bij jongeren in kwetsbare gezinnen. Hij 

vraagt of de gemeente of het OCMW zelf nog van plan is om er ook in te investeren en laptops 

te voorzien. Hij vraagt naar de situatie momenteel en hoeveel gezinnen er ongeveer nood 

hebben aan de laptops. 



 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er nog meer laptops zijn binnengekomen, ook van de firma 

Boven. Men komt ook financieel tussen bij bepaalde gezinnen wanneer zij een laptop willen 

aankopen. Voor het moment denkt hij dat men toekomt. Als er noodwendigheden zijn dan 

wordt ook bekeken of het op een andere manier opgelost kan worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat er dus geen massale vraag is. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er vragen waren, maar die zijn nu zo goed als allemaal 

ingevuld. 

Raadslid Benali vraagt hoeveel er nog van de firma Boven  zijn binnengekomen. 

 

Schepen Van Esbroeck denkt dat dat er tien zijn. Maar er zijn er nog meer. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er ook ter beschikking worden gesteld die anders aan de 

leerlingen van het GTI meegegeven worden. Ook op die manier zijn een aantal noden 

ingevuld. 

 

Dit alles kadert in de maatregelen voor COVIT-19, waarbij les en huiswerkbegeleiding op 

afstand wordt georganiseerd. Kwetsbare gezinnen hebben niet altijd het nodige materiaal 

om dit op te vangen.  

Het Sociaal Huis zou dit materiaal en budget willen inzetten ter ondersteuning van de 

huiswerkbegeleiding en de leefloongerechtigde studenten. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Open Vld, Beveren 2020, Vlaams Belang) bij 4 

blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper en Bjorn 

Vaerenbergh) wordt akkoord gegaan met de aanvaarding van de schenking van de firma 

Monument Chemical Kallo van 15 laptops en 1 000 EUR aan het Sociaal Huis Beveren. Dit 

materiaal en budget zal worden ingezet ter ondersteuning van de huiswerkbegeleiding en de 

leefloongerechtigde studenten. 

 

03. Procedure tot verkoop gronden Bosstraat te Beveren  

Raadslid De Munck, Groen, wil dat de gronden in de Bosstraat aangekocht worden door de 

gemeente of in gemeentelijke handen blijft zodat er een gemeentebos op aangeplant kan 



worden met subsidies van het Vlaams Gewest. Het betreft minderwaardige zandgrond waar 

maís op gekweekt wordt. Het zou meer dan een hectare nieuw bos betekenen en een eerste 

positieve actie kunnen zijn in het kader van de ondertekening van het burgemeesters-

convenant. Indien de gemeente het zou moeten aankopen kan zij daar gerust de marktprijs 

voor betalen omdat de opbrengst naar het OCMW gaat en er een subsidiedossier aan 

gekoppeld kan worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver heeft er een andere mening over. Hij vindt de grond wel 

waardevol voor de landbouw. Het kan ingenomen worden door andere landbouwers. Het is 

dus de bedoeling van het college om het te koop aan te bieden. De hoogste bieder zal zich 

eigenaar mogen noemen binnen afzienbare tijd. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat men deze gronden niet kan catalogiseren als 

minderwaardige zandgronden. Deze grond is het beste voor aardappelen en bieten. Om hier 

een bos op te zetten te midden van al het landbouwgebied, dat is er los over. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dat ook niet zal gebeuren. 

 

Raadslid De Munck vraagt de stemming.  

 

Gezien de verwarring inzake de stemming over dit agendapunt zal dit agendapunt 

opnieuw  worden voorgelegd op de Raad voor maatschappelijk  welzijn van 30 juni a.s. 

             

Motivatie: raadslid De Munck/Groen stelde op de raad voor om die gronden niet te verkopen 

en er een bos aan te planten. Meteen volgde de stemming. Van de fysiek aanwezige 

raadsleden stemde iedereen NEEN, enkel raadslid De Munck stemde JA. Er werd door de 

fysiek aanwezige raadsleden duidelijk van uitgegaan dat hiermee het voorstel van raadslid De 

Munck werd weggestemd. 

Maar nadien werd dan over het punt zelf geen stemming meer gehouden. Op het moment dat 

de voorzitter dit had opgemerkt was het al te laat om de stemming opnieuw te houden 

omdat de meeste stemmingen via mail al waren binnengekomen.  

Volgende raadsleden stemden via mail NEEN: Ingeborg De Meulemeester, Marijke De Graef, 

Ann Vermeulen, Koen Maes, De Schepper Kathleen, Bjorn Vaerenbergh.  



Alle anderen via mail stemden JA, er vanuit gaande dat over het punt zelf werd gestemd. 

Als eindresultaat: 21 ja en 14 neen. 

Dus verwarring troef. Gaat men ervan uit dat over het voorstel van Groen werd gestemd dan 

is het voorstel eigenlijk goed gekeurd (ook al stemden raadsleden Vermeulen en Koen Maes 

neen). 

Gaat men ervan uit dat over het punt zelf werd gestemd dan is dat goedgekeurd maar dan 

met een aantal NEEN stemmen die duidelijk niet zo bedoeld waren…. 

Het voorgaande is natuurlijk het gevolg van de specifieke werkwijze voor deze raad. 

Om alle discussies en misverstanden te vermijden is beslist door de voorzitter om de 

stemming over dit punt als “nietig” te beschouwen- gezien de verwarring over wat juist werd 

gestemd- en dit punt opnieuw te agenderen op de volgende raad van 30 juni.  

 

 

04. De gronden gelegen te Beveren, Gentstraat sectie D 1231 - 1232 - 1233, met een oppervlakte 

van respectievelijk 5 110 m2 - 8 460 m2 en 5 350 m2, werden, na interesse van een aangelande, 

te koop gesteld. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 24 september 2019 

de gronden te koop gesteld via de procedure van de publieke verkoop onder gesloten omslag 

voor een minimum waarde van 227.040 EUR (+12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een 

recht van hoger bod. De zittende pachter genoot een recht van voorkoop maar heeft dit niet 

uitgeoefend. 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, sp.a, Open Vld, Beveren 2020, Vlaams Belang) bij 4 

blanco stembiljetten (Marijke De Graef, Lientje De Schepper, Kathleen De Schepper en Bjorn 

Vaerenbergh) wordt de ontwerpakte van de verkoop van de gronden gelegen te Beveren, 

Gentstraat, sectie D 1231 - 1232 - 1233, goedgekeurd. 

Ook wordt beslist tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de 

overschrijving van de authentieke akte. 

Tevens beslist de raad tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor 

investeringsuitgaven van het OCMW. 

 

 

05. Ten verzoeke van sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting: 

“effect coronacrisis op armoede en armoedeplan”. 



Door raadslid Issam Benali wordt toelichting gegeven bij dit punt. 

 

Raadslid Benali, sp.a, denkt dat algemeen geweten is dat er nogal wat mensen zwaar 

getroffen zijn door de coronacrisis. Sommige mensen zien bijna hun volledige inkomen 

wegvallen. Hij heeft een aantal voorbeelden opgesomd van kwetsbare mensen zoals 

freelancers en tijdelijke werklozen. Er wordt ook verwacht dat er een stijging zal zijn van de 

gewone werklozen. Men denkt dat veel mensen hun job gaan verliezen en dat zelfstandigen 

hun zaak zullen moeten sluiten. Van veel gemeenten en steden zijn al cijfers bekend over de 

stijging van het aantal leefloners. Er is over de 50% stijging. Hij vraagt of er al concrete cijfers 

zijn van de stijging van het aantal leefloners in Beveren en of er een prognose te maken valt 

voor de komende maanden. Ten tweede vallen meer en meer Beverenaars terug op een 

uitkering. Iedereen weet dat de leeflonen laag zijn. Het feit dat deze niet verhoogd worden 

maakt dat veel mensen daardoor in armoede belanden. Hij vraagt of er in deze uitzonderlijke 

omstandigheden een bereidheid is op gemeentelijk niveau om te bekijken hoe dit verder 

aangevuld kan worden. Ten derde vraagt hij wat de gevolgen gaan zijn voor de armoede in 

Beveren en of dat becijferd kan worden. Ten slotte over het armoedeplan dat eerder is 

bediscussieerd. Er zaten goede elementen in maar er ontbraken ook een aantal zaken. Hij 

vraagt of het plan in het kader van de coronacrisis een update moet krijgen. Misschien een 

injectie van middelen om toch nog wat doortastender te werk te gaan om te vermijden dat dit 

tot drama’s leidt in de gemeente. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er cijfers zijn van april 2019 van het aantal leefloners die 

momenteel al dan niet volledig of bijkomend bijgepast leefloon krijgen. Hij moet eerlijk 

zeggen dat de cijfers die hij ook in bepaalde media leest in Beveren niet zo geëxplodeerd zijn. 

Eind april 2019 waren er 255 leefloongerechtigden. Eind april van dit jaar waren dat er 261. 

Het zijn er zes meer. Op zich zijn dat schommelingen die er altijd zijn. Er komt bij dat de cijfers 

van april 2019 definitief zijn, maar er zijn dikwijls nog leefloongerechtigden die na verloop 

van tijd meer voorschotten gekregen hebben en daarna uit de statistieken verdwijnen. 

Iemand die bijvoorbeeld recht heeft op werkloosheidsvergoeding maar die nog niet krijgt, 

krijgt al leefloon als overbrugging. Later komt dat terug via de vakbond of de mutualiteit. Dus 

aan de hand van de cijfers van leefloon kan men geen effectieve stijging zien. Bij B-asiel ziet 

men wel een stijging van mensen die komen voor bijkomende voedselpakketten. Daar schat 

men de stijging rond de 15% van mensen die naar de sociale kruidenier komen. Het is 



afwachten voor exacte prognoses gemaakt kunnen worden. Hij denkt dat er nu ook nog 

mensen van een spaarpot leven. Ook daarbij moet blijken hoe het zich in de toekomst zal 

verderzetten of nog zal wijzigen. Extra steun is er altijd. Er worden extra middelen voorzien in 

het budget bij de eerstkomende budgetwijziging. Maar dat gebeurt altijd via een individueel 

sociaal onderzoek. Met de reguliere middelen die ter beschikking worden gesteld aan de 

mensen, of het nu premies zijn of huurtoelagen, wordt heel veel gedaan. Die blijven ook 

doorlopen. Waar er daarbuiten nog noden zijn, kunnen bijkomende middelen worden 

gevraagd, maar dat gebeurt dan via een individueel sociaal onderzoek waar al dan niet door 

het sociaal comité van de sociale dienst op wordt ingegaan. Vanuit de federale overheid krijgt 

men er ook extra middelen voor. Er is 15 miljoen verdeeld over de OCMW’s. Maar spijtig 

genoeg krijgt Beveren daarvan maar 28.000 euro. Maar de vinger wordt aan de pols gehouden 

om niemand in de steek te laten. Hij heeft al verschillende discussies gehoord over de 

gevolgen voor de armoede in Beveren. Er was op een gegeven moment een professor die zei 

dat het armoedecijfer naar 25% zou stijgen terwijl een ander dat te veel vond. Als de mensen 

aan de universiteiten het nog niet kunnen zeggen dan is het ook moeilijk voor het OCMW. Er 

wordt alles aan gedaan om de mensen te helpen die hulp nodig hebben. Maar hij durft 

momenteel geen uitspraken te doen over hoe het zal evolueren. Natuurlijk wordt het 

armoedeplan aangepast. Er zijn al een aantal zaken die ondertussen al gewijzigd zijn, 

bijvoorbeeld alles wat met onderwijs te maken heeft en ondersteunende initiatieven om 

schoolse vertraging te voorkomen. Daar is men bezig met het verdelen van de laptops op 

verschillende manieren. Daar is men bezig met individuele ondersteuning aan studenten. 

Individuele huiswerkbegeleiding aan huis gaat niet meer, dus nu probeert men een aantal 

leerlingen in groep samen te brengen om ze zo huiswerkbegeleiding te geven. Zo wordt pre-

teaching een stuk mee ondersteund. Er wordt ook volop gewerkt aan de organisatie van 

zomerklassen samen met onderwijs om de jongeren die het verst van de school staan te 

motiveren om naar de zomerklassen te komen. Met de combinatie tussen school en 

ontspanning probeert men die daar te krijgen. Daarbuiten wordt gewerkt aan 

gezinsondersteunende pakketten die worden bezorgd aan alle jongeren die bij het OCMW 

gekend zijn. Dat zowel op het vlak van ontspanning als op het vlak van leren. Dat is het 

overzicht. 

 

Raadslid Benali vindt het opvallend dat het aantal leefloners vrij stabiel blijft. Tegelijk geeft 

de stijging in aantal voedselpakketten wel een indicatie. Dus misschien is er onder de radar 



toch iets aan het gebeuren. Misschien gaan mensen in de werkloosheid terechtkomen of 

kennen toch al een terugval in inkomen die hen naar B-asiel leidt. Hij denkt dat het zeker in 

het oog gehouden moet worden. Zeker niet alleen de leefloners zijn een kwetsbare groep. 

Alle mensen die een uitkering krijgen, moeten worden opgevolgd. De extra steun kan op 

verschillende manieren. Er kan een individueel onderzoek worden gedaan bij iedereen die 

leefloon krijgt of vraagt naar extra steun. Zolang het aantal leefloners zelf niet stijgt, zal men 

daar waarschijnlijk geen extra tussenkomsten moeten doen. Wat betreft de cijfers denkt hij 

dat er ten tijde van de vaststelling van het armoedeplan wel wat gebrek was aan cijfermatige 

onderbouwing. Misschien is dit het moment om er nader naar te kijken. Er moeten goede 

cijfers zijn die afgezet kunnen worden tegen de cijfers van vroeger om te zien of er wel of niet 

een armoedestijging is in Beveren. Hij weet niet of professoren altijd beter in staat zijn om dat 

te bepalen dan lokale besturen. Hij denkt dat die er verder vanaf staan en niet alle gegevens 

hebben die de gemeente of het OCMW soms heeft. Als iemand het snel kan weten dan is het 

wel het OCMW of de gemeente. Maar daarvoor zijn wel de juiste indicatoren nodig. Daarom 

doet hij nog eens de oproep om er werk van te maken zodat men kan monitoren. Over de 

aanpassingen van het armoedeplan hoort hij de schepen een aantal zaken noemen over 

jongeren, schoolgaande jeugd en studenten. Daar doen zich problemen voor en daar wordt 

de armoede zichtbaar. Hij denkt dat de laptops aantonen dat er een probleem is om mee te 

gaan met de digitalisering. Dat is moeilijk als je weinig geld hebt. Dus het is zeker goed dat er 

op de jeugd en opleidingen wordt ingezet. Maar hij denkt dat er vele aspecten zijn waarop 

extra investeringen nodig gaan zijn. Er zullen meer mensen zijn die zich in een sociaal 

isolement bevinden en ondersteuning nodig gaan hebben en om mensen toe te leiden naar 

tewerkstellingstrajecten. Er zijn een aantal initiatieven die moeilijker uitvoerbaar worden 

zoals het sociaal restaurant. Hij denkt dat er in deze coronatijden elementen in het 

armoedeplan zijn die naar voren geschoven kunnen worden en andere zaken waar beter mee 

gewacht kan worden. Er moet op verschillende vlakken worden geïnvesteerd, zowel 

financieel als kijkend naar de opleiding die jongeren moeten krijgen. Daarom moeten er aan 

het plan wel wat aanpassingen worden gedaan. 

 

Schepen Van Esbroeck verzekert het raadslid dat daar heel hard aan gewerkt wordt. Op het 

vlak van cijfers wordt er vanaf het begin geturfd om te kunnen zien wat er is gewijzigd en 

waar nieuwe noden ontstaan bij mensen, zodanig dat erop kan worden ingespeeld. 

Anderzijds wordt de inzet op tewerkstelling volop hernomen. Het sociaal restaurant heeft 



gedurende een maand of twee stilgelegen, maar daar is volgende week terug de eerste 

bijeenkomst over om dit terug op te starten en de doelstelling te realiseren. Er wordt 

constant gekeken naar het armoedeplan en het wordt waar mogelijk bijgesteld. 

 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

De voorzitter geeft aan dat de raadsleden toch nog een laatste keer hun stembrief moeten 

doorsturen. Er is de tijd tot morgenmiddag 12 uur. Ze sluit de vergadering. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

26 mei 2020  en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 30 juni 2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 
 
 

 
 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


