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Minjauw,
Gemeenteraadsleden
Trees De Smet, OCMW-voorzitter
Sofie De Clerck, Secretaris
verontschuldigd: Robby Beekwee, Gemeenteraadslid
------------------------------------------------DE GEMEENTERAAD
Na vastgesteld te hebben dat in toepassing van art. 33 van het gemeentedecreet, de notulen van de
vorige zitting minstens acht dagen voor de dag van de vergadering ter inzage van de raadsleden waren
gelegd, dat elk raadslid bij toepassing van art 174 minstens veertien dagen voor de vergadering een
ontwerp van de jaarrekening 2014 met alle bijlagen heeft ontvangen, en dat elk raadslid bij toepassing
van art. 21 minstens acht dagen op voorhand, samen met de uitnodiging tot de vergadering, de dagorde
van deze zitting heeft ontvangen.
GAAT OVER TOT DE DAGORDE
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING
1. Goedkeuring verslag vorige zitting
Aangezien er aan elk raadslid, samen met de dagorde, een kopie van het verslag van de vergadering
van 15.07.2015 werd bezorgd.
Aangezien er aan de raadsleden werd gevraagd of zij enige opmerking wensten te formuleren over
dit verslag.
Aangezien geen van de raadsleden enige opmerking heeft geformuleerd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Enig artikel: Het verslag van de vergadering van 15.07.2015 van de gemeenteraad, goed te keuren.
--------------------------------------OPENBAAR
Degroote Koenraad, Burgemeester
Politie
2. evaluatierapport van de bemiddeling inzake GAS voor de periode van 01.11.201331.10.2014 - kennisname
Aangezien Stad Kortrijk het bemiddelingsjaar 2013-2014 inzake de gemeentelijke administratieve
sanctie afsloot;
Gelet op het evaluatierapport van de bemiddeling inzake GAS voor de periode 01.11.201331.10.2014;
Aangezien er voor de Gemeente Dentergem geen dossiers werden opgestart, zal er ook geen
meerkost dienen te worden betaald;
Gelet op de toelichting door burgemeester Koenraad Degroote, waarbij er o.m. aangehaald wordt
dat bemiddeling enkel opgestart wordt als er minderjarigen betrokken zijn, hetgeen in de MIDOWzone zeer beperkt is, nl. een drietal ;
Overwegende dat de burgemeester hieraan toevoegt dat de vroegere vrees dat men geen broodje
meer zou kunnen eten op een bankje als minderjarige, dan ook totaal ongegrond gebleken is;
Gelet op de vraag van raadslid Antoon Vandemaele of hij de stukken correct leest wanneer hij
concludeert dat dergelijke GAS - dossiers meestal diefstal betreffen, waarop burgemeester
Koenraad Degroote bevestigend antwoordt ;
Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLIST

Enig artikel: Kennis te nemen van het evaluatierapport van de bemiddeling inzake de gemeentelijke
administratieve sanctie voor de periode 1.11.2013-31.10.2014
--------------------------------------De Keukeleire Bart, Eerste schepen
Onderwijs
3. Selectieprocedure directeur basisonderwijs : algemeen kader.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 42 en 102, met inbegrip
van alle latere wijzigingen ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
, in het bijzonder de artikelen 11,13, 14, 15, 16, 17 §1, 18, 20, 22 en 26 ;
Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, in het bijzonder de
artikelen 19, 37bis §1, 40, 41 en 42 ;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, in het bijzonder de
artikelen 73 §1, 1°, 2° en 6°, met inbegrip van alle latere wijzigingen ;
Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 oktober
2009, met inbegrip van alle latere wijzigingen;
Overwegende dat het besluit van de gemeenteraad van 15 oktober 2009, zoals gewijzigd, houdende
de vaststelling rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel niet van toepassing is op een
directeur uit het gemeentelijk onderwijs ;
Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving zeer weinig voorwaarden oplegt voor de
aanstellingen van een nieuwe directeur ;
Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving geen voorwaarden oplegt voor de selectie van
een nieuwe directeur ;
Gelet op de toelichting door schepen Bart De Keukeleire ;
Gelet op de vraag van raadslid Antoon Vandemaele of reeds beslist werd welke procedure in deze
zou gevolgd worden waarop schepen Bart De Keukeleire ontkennend antwoord ;
Gelet op de aanvullende vraag van raadslid Antoon Vandemaele of de vacantverklaring nog dit
schooljaar zal gebeuren waarop schepen Bart De Keukeleire bevestigend antwoordt aangezien
huidig directeur Marc Dupont vanaf 1 november 2015 met pensioen gaat ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1 : Dit besluit is niet van toepassing op personeelsleden die tijdelijk aangesteld worden ter
vervanging van een tijdelijk afwezige directeur.
Artikel 2 : Er kan een wervings- of bevorderingsreserve aangelegd worden voor de maximale duur
van 3 jaar. Kandidaten blijven in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tenzij zij
zelf vroegtijdig verzoeken geschrapt te worden. Het college van burgemeester en schepenen beslist
bij de vacantverklaring hierover en bepaalt de geldigheidsduur ervan.
Artikel 3 : Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van directeur
basisonderwijs vacant via een aanwervingsprocedure, een bevorderingsprocedure of een combinatie
van beide procedures. Zij houdt hierbij redelijkerwijze rekening met de interne arbeidsmarkt. Bij
de aanwervingsprocedure worden tegelijk personen extern aan de gemeentescholen en
onderwijzend personeel van de gemeentescholen van Dentergem uitgenodigd om zich kandidaat te
stellen voor de functie. Bij de bevorderingsprocedure worden alleen onderwijzende
personeelsleden van de gemeentescholen van Dentergem uitgenodigd om zich voor de vacante
functie kandidaat te stellen.
Artikel 4 : De aanvullende aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden voor de functie van directeur
basisonderwijs vast te stellen als volgt :
1° op de uiterste inschrijvingsdatum een dienst anciënniteit van minstens 6 jaar verworven hebben
in het gemeentelijk onderwijs als lid van het personeel van het basisonderwijs
2° in vast verband benoemd zijn, in het onderwijs van één van de wervings-, selectie- of
bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt

3° beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur
4° een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en/of beginnende directeurs
en/of gevorderden bij OVSG kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste benoeming
5° gunstige beoordeling van de 'tijdelijke aanstelling in afwachting van vaste benoeming' (hierna
verder proefperiode genoemd)
Artikel 5 : Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking wordt
steeds een proefperiode voorzien. De maximale duur van deze proefperiode komt overeen met de
maximale duur zoals bepaald in artikel 42, §1, c) van het decreet rechtspositie personeelsleden
gesubsidieerd onderwijs en kan worden verlengd conform de bepalingen van dit artikel. Voor de
begeleiding en beoordeling van deze proefperiode kan het college een beroep doen op externen.
Artikel 6 : Het programma van de selectieproef bij een aanwervingsprocedure bestaat uit ten minste
een schriftelijk onderdeel en een mondeling onderdeel. Het College van burgemeester en
schepenen kan hieraan een psychosociaal-technisch onderdeel toevoegen, hetwelk wordt afgenomen
door een al dan niet extern psychosociaal consulent/psycholoog. Het programma van de
selectieproef bij een bevorderingsprocedure bestaat ten minste uit een grondig sollicitatiegesprek of
mondelinge proef, afgenomen door de selectiecommissie of bij uitbesteding door het extern
selectiebureau. Deze laatste selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het
profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van
zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.
Het College van burgemeester en schepenen kan hieraan een schriftelijk onderdeel, een praktische
proef of een psychosociaal-technische onderdeel toevoegen.
Artikel 7 :
§1. Tussen de bekendmaking van een vacature en de uiterste datum voor de indiening van
kandidaturen, verlopen minstens 14 kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature
is niet in de termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de
uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de
eerstvolgende werkdag.
§2. De datum van verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de
kandidatuur is ingediend.
§3. De datum van de poststempel of van de persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs geldt als
datum van verzending.
§4. De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid.
Artikel 8 :
§1. De vacatures via aanwervingsprocedure worden ten minste in twee verschillende
bekendmakingskanalen, waaronder ten minste één persorgaan of tijdschrift bekendgemaakt. De
vacature kan daarnaast worden bekend gemaakt aan de personen die opgenomen zijn in het
sollicitantenbestand en wordt tevens intern bekend gemaakt.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kiest de wijze van externe bekendmaking uit de
volgende mogelijkheden, rekening houdend met de aard van de vacature :
- nationaal/regionaal verschijnende kranten of weekbladen
- gespecialiseerde tijdschriften van beroepsgroepen of beroepsorganisaties
- de VDAB
- de gemeentelijke website, de website van OVSG of VVSG
- zelf geproduceerde media (zoals infokrant, affiches, folders,...)
- de plaatselijke radio of een regionale televisiezender
§3. De vacatures via bevorderingsprocedure worden met behulp van ten minste twee van de
volgende communicatiemiddelen bekend gemaakt, met als bedoeling alle personeelsleden te
bereiden :
- e-mail
- interne post
- affiche op de werkplaatsen
- brief

De personeelsleden die vanwege hun afwezigheid geen kennis kunnen nemen van de vacature
binnen de termijn nodig voor de indiening van de kandidaturen, worden per post op de hoogte
gebracht van de vacature.
§4. Het vacaturebericht bevat ten minste :
1° omschrijving van de vacante betrekking
2° de aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden
3° de wijze waarop men zich kandidaat kan stellen
4° de uiterste datum om zich kandidaat te stellen
5° al dan niet aanleggen van een wervingsreserve en de duur ervan
Artikel 9 : Het College van burgemeester en schepenen stelt de jury samen door het aanduiden van
een voorzitter, een secretaris en een aantal leden onder de volgende voorwaarden :
- de leden van de gemeenteraad en van het College van burgemeester en schepenen kunnen geen lid
zijn van deze jury
- de leden van de jury moeten deskundigen zijn die extern zijn aan het eigen bestuur, zoals
* directeurs van gelijkaardige gemeentelijke/stedelijke scholen die behoren tot dezelfde
scholengemeenschap
* vertegenwoordigers van het OVSG
- de jury bestaat, naast de voorzitter en de secretaris, uit minstens 2 leden, die van een verschillend
geslacht zijn
- de secretaris is niet stemgerechtigd en kan een personeelslid van de gemeentelijke diensten zijn.
Artikel 10 : Bij de vaststelling van de concrete selectieprocedure houdt het college van
burgemeester en schepenen rekening met de kostprijs en met de doeltreffendheid ervan voor de
vacante functie.
--------------------------------------4. school Wakken – lestijdenpakket 2015-2016
Aangezien de elementen tot vaststelling van het lestijdenpakket bekend zijn;
Gelet op het schrijven van het Ministerie van Onderwijs;
Aangezien ondertussen de laatste besprekingen zijn doorgegaan in het kader van de G8;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door schepen Bart De Keukeleire;
Onder voorbehoud van wijzigingen door de Hogere Overheid;
Gelet op de toelichting door schepen van onderwijs Bart De Keukeleire ;
Gelet op de vraag van raadslid Veerle Cannie of de aanwending van de Tivoli-uren bestemd was ter
aanvulling om een full-time voor een persoon te bekomen ;
Gelet op het antwoord van schepen Bart De Keukeleire dat de gemeente Tivoli-uren aanwendt als er
een paar uren tekort zijn om een klas te kunnen inrichten, omdat het niet de bedoeling dat klassen
voor een paar uur moeten samengevoegd worden - er is dus eerder sprake van pedagogische
redenen ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
artikel 1: voor het kleuteronderwijs te Wakken het lestijdenpakket voor het schooljaar 2015-2016
vast te stellen als volgt: 80 kleuters geven recht op afgerond 110 lestijden, te verhogen met 9 SES
lestijden, samen 119 lestijden.
artikel 2: het aldus vastgestelde lestijdenpakket aan te wenden als volgt:
111 lestijden voor (vastbenoemde) leerkrachten kleuteronderwijs
8 resttijden
artikel 3: voor het schooljaar 2015-2016 het lestijdenpakket voor het lager onderwijs te Wakken
vast te stellen als volgt
126 leerlingen geven recht op afgerond 163 lestijden, te verhogen met 13 SES lestijden, of
samen 176 lestijden.
- aanvullingen: 4/36 ICT + 17/36 zorg (waarvan 3/36 vastbenoemd), of samen 21/36 + 5 tivoli-uren
artikel 4: het aldus vastgestelde lestijdenpakket (176 lestijden + 21/36 aanvullingen + 5 tivoli-uren)
aan te wenden als volgt:
- 184 lestijden voor (vastbenoemde) leerkrachten (176 lestijden kunnen aangewend worden, 8
TBSOB lestijden zullen aangewend worden ter invulling vervangingen TAO)

- 4/36 ICT
- 17/36 zorg (waarvan 3/36 vastbenoemd en 14/36 aan te stellen)
- 5 tivoli-uren
--------------------------------------5. School Dentergem - lestijdenpakket 2015-2016
Aangezien de elementen tot vaststelling van het lestijdenpakket bekend zijn;
Gelet op het schrijven van het Ministerie van Onderwijs;
Aangezien ondertussen de laatste besprekingen zijn doorgegaan in het kader van de G8;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door schepen Bart De Keukeleire;
Onder voorbehoud van wijzigingen door de Hogere Overheid;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
artikel 1: voor het schooljaar 2015-2016 het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs te
Dentergem, vast te stellen als volgt: 33 kleuters geven recht op afgerond 55 lestijden, te verhogen
met 3 lestijden SES, samen 58 lestijden;
- aanvullingen 9 tivoli-uren
artikel 2: het aldus vastgestelde lestijdenpakket aan te wenden als volgt:
- 69 lestijden (vastbenoemden) leerkrachten (58 lestijden kunnen worden aangewend, 11 TBSOB
lestijden zullen aangewend worden ter invulling van vervangingen)
- 9 tivoli-uren
artikel 3: voor het schooljaar 2015-2016 het lestijdenpakket voor het lager onderwijs te Dentergem
vast te stellen als volgt:
- 86 leerlingen geven recht op afgerond 117 lestijden, te verhogen met 6 SES-lestijden, of samen
123 lestijden
- aanvullingen: 2/36 ICT en 13/36 zorg (waarvan 12/36 vastbenoemd), of samen 15/36
artikel 4: het aldus vastgestelde lestijdenpakket (123 lestijden + 15/36 aanvullingen) aan te wenden
als volgt:
10 lestijden directeur
100 lestijden vastbenoemde leerkrachten
5 lestijden LO
8 resttijden
2/36 ICT
13/36 zorg (waarvan 12/36 vastbenoemd en 1/36 aan te stellen)
--------------------------------------Vanhaesebrouck Philip, Tweede schepen
Financien en comptabiliteit
6. Goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening 2014
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de bepalingen uit hoofdstuk VI,
m.b.t. inventaris, jaarrekening en kwijting, zijnde artikel 171 en volgende;
Gelet op het ontwerp van jaarrekening, balans, resultatenrekening, en toelichting 2014 opgemaakt
door de financieel beheerder;
Aangezien dit ontwerp aan alle gemeenteraadsleden werd bezorgd op dinsdag 1 september 2014;
Gelet op de toelichting ter zitting verstrekt door schepen Vanhaesebrouck;
Gelet op de toelichting door schepen Philip Vanhaesebrouck ;
Gelet op de stelling van raadslid Antoon Vandemaele dat hij vooralsnog geen vragen hieromtrent
stelt aangezien hij deze 'vernieuwde' vorm van jaarrekening nog verder moet bestuderen ;
Met 12 stemmen voor (Celine D'huyvetter, Koenraad Degroote, Bart De Keukeleire, Philip
Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Ivès Lambrecht, Wim Declercq, Noel Persijn, Tonny Berteloot,
Charlotte Vandemoortele, Gunther Simoens, Bertrand Minjauw), 6 onthoudingen (Antoon
Vandemaele, Luc Vercaemer, Patrick Bearelle, Stefan Bonne, Filip Demeyer, Veerle Cannie)
BESLIST
Artikel 1: De jaarrekening 2014, balans, resultatenrekening en toelichting zoals voorgelegd door de
financieel beheerder, te aanvaarden en goed te keuren.
Artikel 2: Kwijting te verlenen aan de financieel beheerder.

--------------------------------------De Smet Trees, OCMW-voorzitter
Sociale zaken
7. goedkeuring rekening zesde werkingsjaar interlokale vereniging “intergemeentelijke
samenwerking Wonen Regio Tielt” (mei 2014-april 2015
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, met latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring ter ondersteuning van het
lokaal woonbeleid van 21 september 2007, met latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 15 mei 2008 houdende de goedkeuring van de
overeenkomst met statuten betreffende de oprichting van een interlokale vereniging
“intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt” met het oog op samenwerking op het vlak
van lokaal woonbeleid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad op 19 oktober 2011 houdende de goedkeuring van de
verlenging van de overeenkomst betreffende de oprichting en verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging "intergemeentelijke samenwerking Wonen
Regio Tielt" voor de periode mei 2012-2015;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd 19 oktober 2011 houdende de goedkeuring van het
meerjarenbudget van de intergemeentelijke samenwerking;
Gezien het beheerscomité IGS Wonen Regio Tielt i.s. in zitting van 15 juni 2015 de rekening van
het zesde werkingsjaar heeft vastgesteld, gelet op de vraag om de rekening ter goedkeuring voor te
leggen aan raden van de deelnemende gemeenten;
Overwegende dat de gemeenteraad volgens de overeenkomst betreffende de oprichting van de
interlokale vereniging “intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt” bevoegd is de
rekening van de interlokale vereniging goed te keuren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na beraadslaging;
Gelet op de toelichting door schepen Philip Vanhaesebrouck ;
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
BESLIST
Artikel 1: de rekening van het zesde werkingsjaar van de interlokale vereniging “intergemeentelijke
samenwerking Wonen Regio Tielt” - periode mei 2014 t.e.m. april 2015 - met vastgestelde uitgaven
ten bedrage van 308.029,34 euro, en vastgestelde inkomsten ten bedrage van 308.029,34 euro wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: afschrift van deze beslissing over te maken aan het beheerscomité en de coördinator van
de intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt.
--------------------------------------8. kennisname jaarverslag zesde werkingsjaar Interlokale vereniging "intergemeentelijke
samenwerking Wonen Regio Tielt"
Aangezien Wonen Regio Tielt i.s. het jaarverslag van het zesde werkingsjaar interlokale vereniging
"intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt" bezorgde;
Gelet op de beslissing van het schepencollege op 31.07.2015 houdende de kennisname van
bovenvermeld verslag;
Gelet op de aanvulling door OCMW-voorzitster Trees De Smet dat er in de gemeente een
verschuiving in de inhoud van de vragen merkbaar is ;
Overwegende dat zij eveneens opmerkt dat er in Dentergem hard gewerkt werd rond de kwaliteit
van de woningen en de inventarisatie van de EU-werknemers ;
Overwegende dat zij besluit dat de bezoeken aan de woonwinkel in de regio gekenmerkt werden
door een verdere stijging van het aantal klanten maar dat Dentergem een heel minieme daling van
het aantal klanten kent, terwijl er wel sprake is van meer klantencontacten ;
Ter kennis genomen met eenparigheid van stemmen.
BESLIST

Enig artikel: Kennis te nemen van het jaarverslag van het zesde werkingsjaar interlokale vereniging
"intergemeentelijke samenwerking Wonen Regio Tielt".
--------------------------------------VARIA
9. Varia
1. Raadslid Veerle Cannie verwijst naar grote grondverplaatsingen bij Noël Goetry. Dit zou
begonnen zijn in juli. Na haar reis stelde zij vast dat een groot stuk verdwenen was uit de berm
langs de Oostrozebekestraat en sinds eind augustus wordt ook de rest geleidelijk vervoerd richting
Tielt. Zij dacht dat dit moest toch een berm diende te blijven, maar nu is reeds een gedeelte van
deze berm weg tot op de grond.
Raadslid Wim Declercq stelt dat een deel van de berm op de hoek weg moest in opdracht van de
gemeente o.w.v. de zichtbaarheid op het kruispunt.
Burgemeester Koenraad Degroote stelt dat de raadsleden zich best wenden tot de gemeentelijke
dienst stedenbouw maar dat hij het dossier zal bovenhalen en zal uitzoeken of er iets aan de hand
is.
2. Raadslid Stefan Bonné verwijst naar de trage weg die recent aangelegd werd door de gemeente
en betreurt dat er blijkbaar sprake is van een mindere kwaliteit van de gebruikte materialen
aangezien hij vaststelt dat er veel glas (stukken glasbokalen, spiegels, ...) naar boven komt.
Schepen Bart De Keukeleire meldt dat dit zal bekeken worden.
3. Raadslid Patrick Béarelle merkt op dat er een bijeenkomst plaats vond met een aantal
omwonenden van de sporthal ter bespreking van een aantal hun klachten. Hij vraagt zich af wat het
resultaat van dit overleg is.
Burgemeester Koenraad Degroote antwoordt dat deze bijeenkomst goed verlopen is maar dat niet
wordt ingegaan op de vraag om de skateramp te verplaatsen. Er zal wel een bord geplaatst worden
met de vermelding dat het skatepark niet mag betreden worden na 22.00 uur. Tevens wordt de
mogelijkheid onderzocht of er demping mogelijk is van het geluid van de ramp.
4. Raadslid Antoon Vandemaele verwijst naar de nakende wegenwerken in het centrum van
Dentergem en vraagt of een doortocht zal mogelijk zijn. Tevens vraagt hij wanneer de pers, de
inwoners en handelaars zullen ingelicht worden.
Er wordt geantwoord dat de wegenwerken wel degelijk aangekondigd zijn op de website van de
gemeente en dat er ook een plannetje met de omleiding kan gedownload worden.
Raadslid Antoon Vandemaele blijft er evenwel bij dat de gevoerde communicatie voor heel wat
verbetering vatbaar is.
5. Raadslid Antoon Vandemaele vraagt naar een stand van zaken i.v.m. vluchtelingen in de
gemeente.
OCMW-voorzitster Trees De Smet antwoordt dat er reeds 2 gezinnen gehuisvest worden en dat de
OCMW-raad zich tijdens de zitting van 14 september ll. akkoord verklaarde om 1 extra gezin te
huisvesten in de doorgangswoning in het Nellekenshof. Hierdoor is er sprake van 3 woningen in
LOI.
Gedaan in voormelde zitting
NAMENS DE GEMEENTERAAD
De secretaris
de voorzitter

