
ons kenmerk: U991 datum 23-5-2022 

Geachte raadsleden 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad 
van maatschappelijk welzijn van dinsdag 31 mei 2022 om 20.00, met onderstaande 
agenda. Deze vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u in de raadzaal in het 
gemeentehuis. Aansluitend op deze vergadering vindt de gemeenteraad plaats.  

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

1. Raad en commissies - Akte nemen van beëindiging van periode van
verhindering van raadslid Filip Michiels

Raadslid Filip Michiels werd van 23 november 2021 tot 1 mei 2022 vervangen door de 
heer Kris Van der Eecken. De raad dient in toepassing van het decreet lokaal bestuur akte 
te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering.  

Aan de raad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

2. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april
2022

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
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vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Kennisname stand van zaken project Generatie Rookvrij 

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties die streven naar 
een samenleving waar niemand nog (over)lijdt aan de gevolgen van roken en meeroken. 
Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 
 ______________________________________________________________________________________________________  
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