Zittingsverslag openbare zitting RMW-raad gemeente Schoten van 23 mei 2019, 22.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis, Verbertstraat 3 te Schoten
Aanwezig:
Lieven De Smet, voorzitter
Maarten De Veuster, burgemeester
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De Swaef,
Walter Brat, schepenen
Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis,
Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof
Victor, Dieter Peeters, Catharina Van Osta, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris
Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken,
Olivier Coppens, Kathleen Dox, raadsleden.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur
Anne Mieke De Potter, afdelingshoofd
Afwezig:

Ilse Stockbroekx, Véronique D'Exelle

De voorzitter opent om 21.20 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Ilse Stockbroekx en
Véronique D'Exelle zijn afwezig.
1.

Goedkeuring notulen vorige openbare vergadering
Raadslid Kurt Vermeiren: Collega’s. Ik blijf op de nagel kloppen, vrees ik. Ik heb al een aantal
gemeenteraadsvergaderingen achtereen gesproken over de kwaliteit van de bijlagen. Ik had net zo
goed bij de agenda van de gemeenteraad kunnen doen, maar ik stel de vraag opnieuw hoe serieus
nagedacht kan worden over de wijze waarop documenten worden beheerd in onze gemeente. Bij de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn zie ik driemaal een bijlage die “klad” heet. Vorige maand waren
er ook documenten met de naam “klad”. Er worden blijkbaar heel veel kladjes gemaakt. Je kunt net
zo goed een zingevende titel aan een document geven.
Ik heb al eens verwezen naar normen die gehanteerd kunnen worden voor documenten en
databeheer. Ik heb vorige keer een beetje lacherig verondersteld dat de consultant hiervoor
ingeschakeld moest worden. Misschien moet dat echt maar gebeuren om dit in orde te krijgen. Ik ga
er elke maand opnieuw opmerkingen over maken, want ik vind dit geen manier van werken. Als u
inzet op het elektronisch maken van de gemeenteraad, dan moet u dat op een fatsoenlijke manier
doen, zodanig dat de mensen nadien ook nog op een goede manier aan de slag kunnen met alle
stukken. Ik denk dat u dit moet doen uit enig respect voor uw gemeenteraad.
De voorzitter: Dank u wel voor uw tussenkomst.
De notulen worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2.

Goedkeuring zittingsverslag vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Het zittingsverslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

3.

KINA – Verhoging contributie
De voorzitter: In 2018 informeerde KINA het OCMW van Schoten over een verhoging van de bijdrage
per inwoner met € 0,10. Het budget was eigenlijk al opgemaakt. Er was een subsidie opgenomen van
€ 10.000, maar dit is verhoogd naar € 13.546,27. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met
het verhogen van deze subsidie.
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel goedgekeurd.

4.

Varia
Raadslid Catharina Van Osta: Beste burgemeester, beste algemeen directeur, schepenen, voorzitter
en leden van de gemeenteraad. Onze partij heeft voor een kleine herschikking gekozen om zo haar
zichtbaarheid op het terrein in Schoten te vergroten. Als gevolg hiervan dienen keuzes gemaakt te
worden. Daarom bied ik per 1 juni 2019 mijn ontslag in als gemeenteraadslid. Ik houd eraan om
iedereen met wie ik mocht samenwerken in de vorige legislatuur en tot op heden hartelijk te danken
voor de positieve samenwerking waar dat kon en de kritische, wederzijdse bevragingen waar dat
nodig was. Bij dezen wil ik stipuleren dat ik namens mijn partij zal blijven zetelen in het Bijzonder
Comité voor de Sociale Diensten, waaraan ik mijn hart heb verloren. Ik heb dus echt met mijn hart
die keuze gemaakt. Ik hoop zo nog steeds mijn steentje te kunnen bijdragen aan de hulpbehoevende
Schotenaren. Nogmaals bedankt aan iedereen die mij zijn vertrouwen heeft geschonken. Op deze
manier is iedereen correct op de hoogte gebracht van mijn ontslag. Mijn opvolger, Erik Maas, staat
inmiddels klaar. Hij zal mijn taak in de gemeenteraad overnemen. Ik wens hem daarbij alle succes.
[applaus]
De voorzitter: Ik denk dat het spontane applaus voor zich spreekt, maar toch wil ik nog zeggen: dank
u wel voor de mooie jaren. U bent natuurlijk nog niet verdwenen, want zoals u zegt, gaat u in het
Bijzonder Comité zetelen. Maar toch bedankt voor de mooie jaren, de goede inzet die u hier geleverd
hebt aan onze gemeente Schoten.
Raadslid Catharina Van Osta: Ik heb ook nog een bezorgdheid. Dank voor de uitnodiging voor de
nieuwe Schotenaren. Vorige keer bij het 10-jarig bestaan van de assistentiewoningen is er iets
misgelopen. Dat lijkt al een paar keer te zijn gebeurd. Vaak krijgen we al maanden vooraf een mailtje
dat er iets gaat gebeuren. Dat is een voorlopig bericht en dan zal de uitnodiging nog volgen. Die
uitnodiging is voor de raadsleden van het Bijzonder Comité niet gevolgd, waardoor wij pas afgelopen
dinsdag de kaart hebben gekregen, terwijl de festiviteit zaterdag was. Het zou leuk zijn om de
uitnodigingen te versturen naar de raadsleden en de leden van het Bijzonder Comité, op het moment
dat ze klaar zijn en naar de mensen in de gemeente worden gestuurd. Ik hoop dat iedereen altijd op
tijd wordt uitgenodigd, zodat hij of zij kan reageren. Dat is mijn bezorgdheid, want nu was het een
beetje pijnlijk.
Schepen Iefke Hendrickx: Ik heb de opdracht gegeven om de mandatarissen van het Bijzonder
Combité uit te nodigen. Ik herinner mij dat er een aankondiging via de mail is gekomen. Die kaartjes
zijn er later nog bij gekomen om uit te delen op de vergadering van het Bijzonder Comité zelf. Heeft u
geen mail gehad?
Raadslid Catharina Van Osta: Die kaartjes zijn niet uitgedeeld tijdens de vergadering. Op de gang
werd gevraagd wie er nog een kaartje wilde. Het was een beetje spijtig. We hopen dat het een
vergissing was en dat de mensen in het vervolg op een respectvolle manier worden uitgenodigd. Een
kleine bezorgdheid.

Schepen Iefke Hendrickx: Absoluut.
De voorzitter: Dat lijkt me een zeer terechte opmerking. Ik denk dat het belangrijk is om dat in de
gaten te houden en opmerkzaam te zijn dat dit volstrekt degelijk gebeurt. Zijn er nog meer
variapunten? Dat is niet het geval. Dan zullen we het openbare deel van deze vergadering
beëindigen.
De openbare vergadering wordt beëindigd om 21.36 uur.

