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Besluitenlijst gemeenteraad van 25 mei 2O2L

Punten van de openbare zittinq

De voorzitter verklaart de zitting voor geopend en vraagt de raadsleden om een punt aan de
agenda toe te voegen, nl. het voorstel voor aanpassing van de deontologische code.

Hierover wordt gestemd :

Het punt zal behandeld worden als punt 22.

Ondersteunende diensten

Centrale administratie

7. Notulen vorige vergadering

Besluit: Unaniem
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraadvan2T
april2O2t.

Bouwen en wonen

Lokale economae

2. Aanpassing gemeentelijk marktreglement

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

het aangepast gemeentelijk marktreglement en marktplan in bijlage (bijlage: Gemeentelijk
marktreglement Willebroek202l en Gemeentelijk Marktplan 2021) goed te keuren.

Artiket 2
J" áiË"tt Lokale Economie de opdracht te geven de uitwerking van het aangepaste marktreglement te
organiseren

Artikel 3
hét college van burgemeester en Schepenen de volmacht te geven aanpassingen door te voeren aan en
m.b.t. het marktplan.



3. Aanpassing gemeentelijk reglement inzake ambulante handel buiten de openbare
markt

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1

het aangepast gemeentelijk reglement inzake ambulante handel buiten de openbare markt in bijlage
(bijlage: Gemeentelijk reglement inzake ambulante handel buiten de openbare markt Willebroek 2021 en
Gemeentelijke standplaatsen openbaar domein 2021)) goed te keuren.

Alle vorige reglementen met betrekking tot ambulante activiteiten buiten de openbare markt vervallen.

Artikel 2
de dienst Lokale Ecohomie de opdracht te geven de uitwerking van het aangepaste reglement ambulante
handel buiten de openbare markt te organiseren.

Artiket 3 í

het college van burgemeester en schepenen de volmacht te geven aanpassingen door te voeren aan en
m.b.t. de standplaatsen op het openbaar domein.

4, Reglement Willebroekbon

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement digitale Willebroekbon (bijlage 1)

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen volmacht te geven om de naam, voorwaarden/ procedure
omtrent deelname aan de Willebroekbon, de geldigheidstermijn van de Willebroekbon, bestelmodaliteiten
alsook locatie en aantal verkooppunten met betrekking tot de digitale Willebroekbon en de effectieve
startdatum voor aankopen te bepalen en/of te wijzigen.

igiïií; n"."n dat door de lancerins van de Willebroekbon aanpassingen aan het budget - MJP 2o2o-
2025 dienen doorgevoerd te worden

Openbare werken

5, Iverlek - Atgemene Vergadering tevens iaaruergadering - 78 juni 2027

Besluit:

De gemeenteraad:

Artikel 1:
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op26 maart 2021 van lverlek, Brusselsesteenweg 199,9090
Melle, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van
vrijdag 18 juni 2O2I om 18u00 in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59, 1930 Zaventem.

Artikel 2:
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging lverlek d.d. 18 juni 2O2I:

1. Kennisneming verslagen van lverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van lverlek afgesloten op 31 december 2O2O (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:tt4 en volgend WW



4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van lverlek met betrekking tot het boekjaar2O2O,

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris
8. Statutaire mededelingen:

a. Actualisering van het register van de deelnemers
b. Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T

Artikel 3:
besluit de vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging lverlek op 18 juni
2O2I (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 2 van onderhavige beslissing.

Artikel 4:
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle t.a.v. het vennootschapssecretariaat
(ven nootscha pssecreta riaat@fluvi us. be).

6. Fluvius Antwerpen - Algemene Vergadering tevens jaaruergadering - 23 juni
2027

Besluit:
De gemeenteraad

Artikel 1:
neemt kennis van de uitnodiging ontvangen op 24 maart 2O2t van Fluvius Antwerpen,
Brusselsesteenweg '199, 9090 Melle, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering
tevens jaarvergadering van vrijdag 23 juni 2021 om 18u00 in het Kasteel van Brasschaat,
Hemelhoevedreef 1, 2930 Brasschaat.

Artikel 2:
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering
van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen d.d.23 juni 2021:

1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2O2O.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:714 en volgend WW.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale

bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar
2020.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7 . Statutaire mededelingen:

a. Actualisering van het register van de deelnemers
b. Definitieve Creatie aandèlen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T

Artikel 3:
besluit de vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen
op 23 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 2 van onderhavige beslissing.



Artikel 4:
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en ónder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Antwerpen, Brusselsesteenweg 199, 9O9O Melle tav het vennootschapssecretariaat
(vennootschapssecreta riaat@fl uvius. be).

7. Pidpa - Algemene Vergadering - 78 juni 2027

Besluit:
De gemeenteraad:

Artikel 1:
neemt kennis van de uitnodiging dd.23 april2O2L van Pidpa, Desguinlei 246,2078 Antwerpen, waarbij
ons bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering op afstand van vrijdag 18 juni 2021 om
1 1u30.

Artikel 2:
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Pidpa d.d. 18 juni 2021.

Artiket 3z
besluit zijn goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad van bestuur over hat ja;ar 2020, de
jaarrekening over het boekjaar 2O2O en het verslag van de commissaris.

Artikel 4:
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de toetredingen/uitbreidingen van opdracht.

Artikel 5:
besluit zijn goedkeuring te hechten aan de benoemingen.

Artikel 6:
besluit de vertegenwoordiger van de Gemeente Willebroek die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Pidpa op 18 juni 2O2L, op te dragen zijnlhaar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen,

Artikel 7:
besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Pidpa, ter attentie van het secretariaat.

8. De Vlaamse Waterweg - Algemene Vergadering van de Aandeelhouders - 26 mei
2027

Besluit:
De gemeènteraad besluit

Artikel 1:
Ë;;i; È n"r"n van het schrijven ontvangen op 30 april 2o2t van De Vlaamse Waterweg nv waarbij ons
bestuur wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders op 26 mei 202t om
11u30 in de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44,3500 Hasselt.

Artikel 2:
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders.

Artikel 3:
zijn afgevaardigde het mandaat te verlenen om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig
voormeld besluit.



Artikel4:'
kennisgeving hiervan te verrichten aan De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat44,3500 Hasselt van de
hierbij genomen beslissingen, ter attentie van de heer Charley Vallet.

Omgeving

9. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering - 25 mei 2027

Bestuit:
De gemeenteraad besluit:

Artiket 1:
kennis te nemen van het schrijven, ontvangen op 4 mei 202!, van Volkshuisvesting Willebroek cvba,
waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de schriftelijke Algemene Vergadering van 25 mei 202I.

Artikel 2:
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de schriftelijke Algemene Vergadering van 25
mei 2021.

Artikel 3:
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan schriftelijke Algemene Vergadering
van 25 mei 2021, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 2 van de onderhavige raadsbeslissing; en

Artikel4:
kennisgeving hiervan te verrichten aan Volkshuisvesting Willebroek cvba, A. Van Landeghemplein 2,2830
Willebroek, ter attentie van het secretariaat

lO. IGEMO - Algemene Vergadering - 77 juni 2027

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering van IGEMO van 11 juni2O2t,
houdende:

1. Aanduiding stemopnemers
L. Kennisgeving activiteitenverslag 2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020

. Balans, resultatenrekening en toelichting

. Jaarverslag van de raad van bestuur
o Verslag van de revisor

3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de revisor
4. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen
5. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging

voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) van 11 juni 2021

Artikel 2
de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering van IGEMO
op 11juni 202L, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake de agendapunten, cfr. artikel 1 van de onderhavige raadsbeslissing.

Artikel 3
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGEMO, Schoutetstraat 2 te 2800
Mechelen, ter attentie van het secretariaat



77. I,REM - Algemene Vergadering - 78 juni 2027

Besluit:
De gemeenteraad:

Artikel 1:
neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van 18 juni 2021.

Artikel 2:
hecht zijn goedkeurihg aan de door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM
voorgestelde agenda.

Artikel 3:
besluit dat zijn afgevaardigde in de Algemene Vergadering van 18 juni 2021 van de intergemeentelijke
vereniging IVAREM het mandaat heeft om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld
besluit.

Artikel 4:
besluit kennisgeving hiervan te verrichten aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM, ter attentie van
Vera Noppe (secretariaat).

72, Reglement aanbieding compostvaten en compostbakken

Besluit:
De gemeenteraad besluit:

Artikel 1

goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement voor het aanbieden van compostvaten en
compostbakken.

Artikel 2:
het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering ervan

73, OMV2O27OO27 - definitieve vaststelling wijziging rooilijn Stuyvenbergbaan -
gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 19

Besluit:
De gemeenteraad besluit

Artikel 1

Het voorgaande dossier'OMV20210027 - voorlopige vaststelling wijziging rooilijn Stuyvenbergbaan -
gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 19'in te trekken.

Artikel 2
Het rooilijnplan IRWZI Blaasveld - fase 2 - rooilijnplan'met projectnummer 23185 opgemaakt door
Aquafin de dato 10 februari 2021 definitief vast te stellen.



IVA Innova

74. Afstand en affectatie groenpercelen door Volkshuisvesting Witlebroek aan de
gemeente - Project Willebroek Tuinwijk

Besluit:

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:

Artikel 1:
1) De afstand om NIET van omliggende groenpercelen van het bouwblok Berkenlei-Vakbondstraat-

Eduard Anseelsestraat, gelegen Willebroek lste afdeling sectie A met gele opvulkleur aangeduid
als LOT 1, deel van het kadastraal nummer 5a5/g/7 met een gemeten oppervlakte van 29a en
58ca op het opmetingsplan met referentie Plan 1- projectnummer.255445011de dato 26
november 2020 opgemaakt door het studiebureel Antea Group, Rodeveldlaan 1 te 2600
Antwerpen, dit ten voordele van de gemeente Willebroek Pastorijstraat 1.

2) De afstand om NIET van omliggende groenpercelen van het bouwblok Mutualiteitsstraat- Eduard
Anseelsestraat, gelegen WilleÉioek 1't" afdeling sectie A met gele opvulkleur aangeduid als:

LOT 1, deel van het kadastraal nummer 554/n/2 met een gemeten oppervlakte vanO4a en 75ca
LOT 2, deel van het kadastraal nummer 554/n/2 met een gemeten oppervlakte van 01a en 14ca
LOT 3, deel van het kadastraal nummer 553/v/2 met een gemeten oppervlakte van 01a en 21ca
LOT 4, deel van het kadastraal nummer 553/p/2 met een gemeten oppervlakte van OTca
(elektriciteitsca bi ne)
op het opmetingsplan met referentie Plan 1- projectnummer.255445011de dato 3 februari 2021
opgemaakt door het studiebureel Antea Group, Rodeveldlaan 1 te 2600 Antwerpen, dit ten voordele van
de gemeente Willebroek Pastorijstraat 1.

Artikel 2:
1) De aftectatie tot het openbaar domein van omliggende groenpercelen van het bouwblok

Berkenlei-Vakbondstraat- Eduard Anseelsestraat, gelegen Willebroek lste afdeling sectie A met
gele opvulkleur aangeduid als LOT 1, deel van het kadastraal nummer 545/S/7 met een gemeten
oppervlakte van 29a en 58ca op het opmetingsplan met referentie Plan 1- projectnummer.
255445011 de dato 26 november 2O2O opgemaakt door het studiebureel Antea Group,
Rodeveldlaan 1 te 2600 Antwerpen.

2) De afÍectatie tot het openbaar domein van omliggende groenpercelen van het bouwblok
Mutualiteitsstraat- Eduard Anseelsestraat, gelegen Willebroek lste afdeling sectie A met gele
opvulkleur aangeduid als :

LOT 1, deel van het kadastraal nummer 554/n/2 met een gemeten oppervlakte vanO4a en 75ca
LOT 2, deel van het kadastraal nummer 554/n/2 met een gemeten oppervlakte van 01a en 14ca
LOT 3, deel van het kadastraal nummer 553/v/2 met een gemeten oppervlakte van 01a en 21ca
LOT 4, deel van het kadastraal nummer 553/p/2 met een gemeten oppervlakte van 07ca
(elektriciteitsca bi ne)
op het opmetingsplan met referentie Plan 1- projectnummer.255445011de dato 3 februari 2021
opgemaakt door het studiebureel Antea Group, Rodeveldlaan 1 te 2600 Antwerpen.

Artikel 3:
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van
het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden
bij het verlijden der akte.



Leven en reizen

Burgerteam

75. Pontes - Algemene vergadering 24 juni 2O27

Besluit:
Het CBS besluit om aan te bevelen aan de gemeenteraad om schepen Ronald Somers/raadslid Carine
Praet aan te duiden om ons bestuur op deze vergadering te vertegenwoordigen en goedkeuring te
hechten aan de punten vermeld op de agenda.

Deze Algemene Vergadering vindt plaats op 24 juni 2O2t om 19u, bij PONTES, crematorium van Wilrijk,
Jules Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk.

Een afschrift van dit.besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke vereniging
PONTES, op het bovenstaand adres.

76, Huwen in park Bel-air
l.

Besluit:

De gemeenteraad gaat akkoord om het park van bel-air mee op te nemen als huwelijkslocatie. De
voorwaarden hiervoor worden opgenomen in een reglement.

Cultuurdienst

7 7. Verleng i ng sa menwerkingsovereen komst Stichti ng Kem pisch La ndscha p

Besluit:
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het lidmaatschap met Kempisch Landschap en
verleent haar goedkeuring tot ondertekening van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met
Stichting Kempens Landschap.

78, Beheersovereenkomst Oud gemeentehuis Heindonk & KempÍsch Landschap

Besluit:
De gemeenteraad besluit de beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur Willebroek en Stichting
Kempens Landschap voor het coórdineren van de restauratie van het oud gemeentehuis in Heindonk
goed te keuren.

Algemeen

79. E rke n n i ng Va ka ntie- i n iti ati eve n

Besluit:
De gemeenteraad besluit om het reglement "erkenning van vakantie-initiatieven" goed te keuren



Artikel 57.
Wanneer er na vooronderzoek door de aangewezen instantie een concreet vermoeden bestaat dat een
lokale mandataris een regel van de deontologische code heeft overtreden, kan opdracht gegeven worden
tot het verrichten van een uitgebreid onderzoek hiernaar.

Indien er na het vooronderzoek van de Algemeen Directeur inzake de mogelijke overtreding van artikel
40 - meer bepaald met betrekking tot de omgangsvormen op de sociale media - een concreet
vermoeden bestaat dat dit effectief het geval is roept de voorzitter van de gemeenteraad/de voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn binnen de 14 dagen de fractieleiders én het betrokken
raadslid/de betrokken raadsleden dat/die mogelijk de overtreding beging(en) samen voor een overleg.

Bijkomende punten van de ooenbare zitting
Centra le admínistratie

23. Bijkomende punten

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie,
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener)

Motie voor het behoud van 3/3 van het Europaplein

Motie

De gemeenteraad van Willebroek beslist om.in het kadervan het klimaatbeleid het Europaplein in zijn
geheel als groenzone te bewaren en geeft het college de opdracht hiertoe een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
op te stellen.

Besluit: motie wordt afgekeurd

r Blommaert Eddy Moens
VoorzitterAlgemeen Directeur
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Welzijn

Integrale veiligheid

2O. Aanstetting bijkomende sanctionerende ambtenaren

Besluit:
ArÍikel I
De gemeenteraad keurt de aanduiding van Karolien Vandersmissen ("14-05-1983), Eva Casier (o27-t2-
1973) en Elisa Marinus (o31-01-1991) tot ambtenaar belast met het opleggen van gemeentelijke
administratieve geldboetes in het kader van de GAS-wet van 24 juni 2013 goed.

27, Bekrachtiging bestuurlijk besluit burgemeester - vernietiging van bestuurlijk in
beslag genomen recipiënten met lachgas

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 30 april 2021.

Ondersteu nende diensten

Centrale admi n istratie

22. Voorstel aanpassing deontologische code

Besluit:
De gemeenteraad besluit volgende wijzigingen in de deontologische code voor lokale mandatarissen goed
te keuren.

:!,r
Artikel 39. Raadslederl.gaan rèspéptvol om met elkaar, de leden van het college en de personeelsleden
van de gemeente en Od',irêyglkingrrRaadsleden gaan respectvol om met elkaar, de voorzitter en de leden
van het vast bureau, de vooÉátter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de
personeelsleden van het OCMW. toélichting Elk raadslid, êtt tid van het college/het vast bureau en het
bijzonder comité voor de sociale dienst en elk personeelslid is een medemens en medeburger en verdient
respect. Een respectvolle omgang met elkaar zorgt voor een betere beraadslaging en leidt tot
zorgvuldigere en dus betere beslissingen. Bovendien heeft de manier waarop het college/het vast bureau
en het bijzonder comité voor de sociale dienst en de raad met elkaar omgaan een invloed op de
geloofwaardigheid van de politiek. '
Artikel 40. Raadsleden richten zich tot elkaar, de leden van het college/het vast bureau en de leden van
het bijzonder comité, de algemeen directeur en de andere personeelsleden en de bevolking op een
correcte wijze en dit zowel verbaal, non-verbaal als schriftelijk, inclusief de elektronische communicatie
en op de sociale media en / of publieke platformen. Voor deze laatste wordt de korte procedure bepaald
in artikel 56,2de alinea en artikel 57,2de alinea gevolgd.

Artikel 56.
Wanneer een lokale mandataris vermoedt dat een regel van de deontologische code is overtreden door
een andere lokale mandataris, dan kan hij/zij hiervan melding van maken bij de algemeen directeur of
het personeelslid dat door de algemeen directeur daartoe werd aangewezen.
Indien het vermoeden van een schending blijft bestaan, meldt de lokale mandataris dit aan de voorzitter
van de gemeenteraad/de voorzittervan de raad voor maatschappelijk welzijn, die dan meteen
doorverwijst naar de daartoe aangewezen persoon of instantie om een vooronderzoek te doen.
Bij een mogelijke overtreding van artikel 40 van deze deontologische code - meer bepaald met
betrekking tot de omgangsvormen op de sociale media - richt het vaststellende raadslid zich onmiddellijk
tot de voorzitter van de gemeenteraad/de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die dan
meteen doorverwijst naar de Algemeen Directeur om binnen de 3 werkdagen een vooronderzoek te doen.


