BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
30 JANUARI 2019
AANWEZIG
Burgemeester: Claude Croes
Schepenen: Bert Schelfhout, Regine Vanwynsberghe-Rooryck, Sandra De Leeuw Goussey, Matthias Vanneste
VERONTSCHULDIGD
Schepen: Louis Vanderbeken
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur.

C.1. College van burgemeester en schepenen - verslag van de zitting van 23 januari
2019 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit het verslag van de zitting van 23 januari
2019 goed te keuren.

C.2. Openbare werken - aankoop materialen - dienstjaar 2019 - wijze van gunnen goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
De technische beschrijving met nr. 2019/04 en de raming voor de opdracht “Openbare werken
- aankoop materialen - dienstjaar 2019”, opgesteld door de dienst openbare werken worden
goedgekeurd. De raming bedraagt 20.000,00 euro excl. btw of 24.200,00 euro incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht komt tot stand
(overheidsopdracht van beperkte waarde).

bij

wijze

van

de

aanvaarde

factuur

Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur
(overheidsopdracht van beperkte waarde):
•
•
•

Vromant nv, Paanderstraat 35 te 8540 Deerlijk;
Vanden Broucke Beton nv, Rue Provinciale 211 te 7760 Escanaffles;
Christiaens Marc, Grote Heirweg 164 te 8791 Beveren-Leie;
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•

Vanden Buverie Jozef & Co nv, Spildoornstraat 16 te 8792 Desselgem.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op
jaarbudgetrekening 0200-00/61340600 (actie GBB-CBS).

C.3. Toekenning huisnummers Windhalmlaan - goedkeuring

BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit volgende huisnummers toe te kennen
aan de 23 loten grond, gelegen ter hoogte van de Windhalmlaan.
Verkavelingsvergunning van 28 september 2016
LOTNUMMER
HUISNUMMER
Lot 1
14
Lot 2
16
Lot 3
18
Lot 4
20
Lot 5
22
Lot 6
24
Lot 7
26
Lot 8
28
Lot 9
30
Lot 10
32
Lot 11
37
Lot 12
35
Lot 13
33
Lot 14
31 (indien voordeur langs Windhalmlaan)
Lot 15
voordeur langs andere straat
Lot 16
voordeur langs andere straat
Lot 17
voordeur langs andere straat
Verkavelingsvergunning van 8 maart 2017
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7

34
36 (indien voordeur langs Windhalmlaan)
43 (indien voordeur langs Windhalmlaan)
41
39
voordeur langs andere straat
voordeur langs andere straat

Artikel 2

2

De toekenning gaat in vanaf de datum van deze beslissing. De gebruikelijke diensten en
nutsmaatschappijen zullen van huidige beslissing in kennis gesteld worden.
Artikel 3
In de woningen gelegen Oliebergstraat 129 en Oliebergstraat 131 zijn momenteel nog
personen gedomicilieerd. Deze huisnummers zullen pas geschrapt worden nadat de
gemeente Deerlijk bericht ontvangt dat deze woningen gesloopt werden.

C.4. Grafconcessie - bijzetting en hernieuwing - goedkeuring

C.6. Personeel - aankondiging vakbondsacties - kennisname
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van ACOD
Lokale en Regionale Besturen van 28 januari 2019 waarbij zij laten weten dat zij zich
aansluiten bij de nationale staking op 13 februari 2019.
Personeelsleden die omwille van deelname aan de actie afwezig zijn op het werk dienen als
'in staking' beschouwd te worden en worden met deze stakingsaanzegging hiervoor
ingedekt.

C.7. Busbegeleidster en refterhulp - beslissing genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid - goedkeuring

C.8. Clubkampioenschap - zondag 24 februari 2019 - vaststelling tijdelijk
politiereglement op het verkeer - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit op zondag 24 februari 2019, tussen
13.00 uur en 17.30 uur, in de Hoogstraat, Beverenstraat, Pikkelstraat, Paanderstraat (tussen
Pikkelstraat en Waregemstraat) en Waregemstraat (tussen Paanderstraat en SintRochusstraat) enkel verkeer toe te laten in de rijrichting van de renners, zijnde de richting
van de opsomming van voornoemde straten.
Er wordt dit jaar niet geopteerd voor een alternatieve route, maar wel te werken via het
voorgestelde parcours waarbij de paaltjes/betonblokken in de Hoogstraat tijdelijk worden
weggehaald door de technische dienst.
In de andere richting zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of bromfiets aan de
hand leiden, toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken.
Artikel 2

3

Het stilstaan en parkeren wordt op zondag 24 februari 2019 tussen 12.00 uur en 18.00 uur
verboden in de in artikel 1 opgesomde straten of straatgedeelten alsook in de SintRochusstraat en in de Hazewindstraat (vanaf de Sint-Rochusstraat rechts in de rijrichting in
de richting van Vichte).
Artikel 3
Het verkeer naar de in artikel 1 opgesomde straten wordt omgelegd.
Artikel 4
De nodige te plaatsen verkeersborden voortvloeiend uit de bepalingen vervat in voorgaande
artikels, worden overeenkomstig de bij wet voorziene bepalingen aangebracht.
Artikel 5
Overtredingen op onderhavig besluit worden gestraft met politiestraffen voor zover geen wet
of hogere verordening andere straffen voorziet.
Artikel 6
Afschrift van dit besluit wordt aan de bevoegde overheden overgemaakt.

C.9. Ouderraad Berk en Beuk - kinderfuif en fuif - 16 februari 2019 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit
evenement mits er twee verantwoordelijken aangesteld worden. De eindverantwoordelijke
zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein. De andere verantwoordelijke
houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.
Artikel 2
De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende
voorwaarden:
•

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.
Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.
Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het
omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve
meetplaats;
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min
continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan
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•
•
•

LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu
zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door
hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door
de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:
Duur
Begin
Einde

16 februari 2019 om 16.00 uur
17 februari 2019 om 02.00 uur

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:
•

•

De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de
buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de
omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend
geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.
De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking
te verlenen.
De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en
omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door
de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie.
De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de
gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de
politie.
Artikel 4
De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.
Een andere plaats voor stand 3 zou wenselijk zijn. Stand 3 staat op het plan te dicht
opgesteld bij de nooduitgangen. De organisatie dient een vrije vluchtweg te voorzien en alle
(nood)uitgangen dienen steeds vrij en bruikbaar te zijn.

C.10. Hutsepotfeest - 10 februari 2019 - inname openbaar domein - goedkeuring
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BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor de
tijdelijke inname van het openbaar domein op zondag 10 februari, van 10.00 tot 18.30 uur,
deel grasplein achter zaal 4 van OC d'Iefte.
Artikel 2
De organisatoren moeten rekening houden met de algemene voorschriften van de
hulpverleningszone Fluvia inzake brandpreventie. Deze voorschriften kan men terugvinden
op de website via volgende link: www.hvzfluvia.be/organiseer-veilig

C.11. MACC - MACC 2019 - 2 november 2019 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit
evenement mits er twee verantwoordelijken aangesteld worden. De eindverantwoordelijke
zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein. De andere verantwoordelijke
houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden
gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.
Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen
te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via
mail aan cultuur@deerlijk.be.
Artikel 3
De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende
voorwaarden:
•

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.
Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.
Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het
omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve
meetplaats;
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min
continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan
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•
•
•

LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu
zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door
hem aangestelde persoon.
De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door
de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.
De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:
Duur
Begin
Einde

2 november 2019 om 13.00 uur
3 november 2019 om 02.00 uur

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:
•

•

De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de
buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de
omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend
geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.
De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.
Artikel 4
De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

C.12. Scouts en Gidsen Deerlijk - Nacht van de arboit - 30 april 2019 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit zijn goedkeuring te verlenen voor dit
evenement mits er twee verantwoordelijken aangesteld worden. De eindverantwoordelijke
zorgt voor de veiligheid in en rond het evenemententerrein. De andere verantwoordelijke
houdt toezicht in de omgeving en zal, indien nodig, politiezone Gavers contacteren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden
gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.
Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen
te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via
mail aan cultuur@deerlijk.be.
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Artikel 3
De aangevraagde muziekactiviteit wordt toegelaten mits naleving van volgende
voorwaarden:
•

Voorwaarden met betrekking tot het maximaal geluidsniveau.
Maximaal geluidsniveau: > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
• Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden.
Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet
overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan.
Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het
omgevingsgeluid in rekening gebracht;
• Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de mengtafel of andere representatieve
meetplaats;
• Op initiatief en op kosten van de exploitant/organisator wordt ofwel LAeq,60min
continu gemeten d.m.v. meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan
LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu
zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant/organisator of een door
hem aangestelde persoon.
• De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de
toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
• De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door
de organisator/exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat
de norm, gerespecteerd wordt. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten.
• De exploitant/organisator neemt de volgende maatregelen om de bezoekers te
beschermen tegen gehoorschade: het kosteloos ter beschikking stellen aan alle
bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.

Voorwaarden met betrekking tot de duur van de muziekactiviteit:
Duur
Begin
Einde

30 april 2019 om 18.00 uur
1 mei 2019 om 02.00 uur

Voorwaarden met betrekking tot de buurt:
•

•

De inrichters als bedieners van de muziekinstallatie moeten zich houden aan een voor de
buurt aanvaardbaar geluidsniveau. In geen geval mag de muziek de nachtrust van de
omwonenden storen. Klachten inzake nachtlawaai dienen vermeden. In voorkomend
geval moeten de richtlijnen van de politiediensten strikt worden opgevolgd.
De inrichters verwittigen de inwoners van de omliggende straten van de muziekactiviteit.

De organisator brengt de politie op de hoogte van de muziekactiviteit.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking
te verlenen.
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De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en
omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door
de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie.
De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de
gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de
politie.
Artikel 5
De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

C.13. KWB Sellewie - Banhoutfeesten - 14 juli 2019 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen staat toe dat de gemeentelijke roosters worden
gebruikt voor het ophangen van publiciteitsborden in het kader van dit evenement.
Voor de praktische afhandeling (ophalen en terugbrengen borden) dient contact opgenomen
te worden met het gemeenschapscentrum d'Iefte op het telefoonnummer 056 71 89 81 of via
mail aan cultuur@deerlijk.be.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen besluit de gevraagde politionele medewerking
te verlenen.
De inrichter dient zelf in te staan voor de plaatsing van de verkeers- en
omleggingssignalisatie aan de hand van het toegestuurde signalisatieplan, opgemaakt door
de politie. De politie zal enkel instaan voor het toezicht op de correcte plaatsing van de
verkeers- en omleggingssignalisatie.
De levering van de verkeerssignalisatie gebeurt door de technische diensten van de
gemeente. De controle op de naleving van het eventuele parkeerverbod gebeurt door de
politie.
Artikel 3
De inrichter moet de richtlijnen volgen van de hulpverleningszone Fluvia inzake veiligheid.

C.14. Verharden parking Guido Gezellelaan - bijkomende boringen - meerprijs goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
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Het college van burgemeester en schepenen besluit de meerwerken en bijhorende meerkost
voor extra staalname en analyse in het dossier "Verharden parking Guido Gezellelaan" goed
te keuren.

C.15. Inname openbaar domein - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit machtiging te verlenen voor de gevraagde
inname(s) openbaar domein.

C.16. OMV 2018.197 - Tapuitstraat - opening openbaar onderzoek - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit het openbaar onderzoek te organiseren.

C.17. Renovatiepremie eigenaars - bewoners - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de premie uit te betalen.

C.18. OMV 2018.190 - Geeststraat 32 - opening openbaar onderzoek - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit het openbaar onderzoek te organiseren.

C.19. FANC - stopzetting activiteit en schrapping vergunning ioniserende straling Stationsstraat 118 - kennisname

C.20. OMV 2018_178 - Heestertse steenweg 9 - goedkeuring

C.21. Premie herbruikbare luiers - goedkeuring
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BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de premie uit te betalen.

C.22. Exploitatie dienst verhuren van voertuigen met bestuurder - verlenging
vergunning - goedkeuring

D.1. Zittingen gemeenteraad - 2019 - aanpassing
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van, dat de gemeenteraad in
2019 om 20.00 uur en in de raadzaal van het gemeentehuis, zal zetelen op volgende data:
• Donderdag 24 januari 2019
• Donderdag 28 februari 2019
• Donderdag 28 maart 2019
• Donderdag 25 april 2019
• Donderdag 6 juni 2019
• Donderdag 4 juli 2019
• Donderdag 5 september 2019
• Donderdag 24 oktober 2019
• Donderdag 28 november 2019
• Donderdag 19 december 2019

D.2. Losse lesgevers sportdienst - vergoedingen - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de losse lesgevers voor sport uit te
betalen via de vrijwilligersvergoeding en de lesgevers voor specifieke sport- en
themakampen te betalen conform de tabellen van Sportwerk ( = uitzendbureau voor
sportlesgevers)

D.3. Okra academie - 12 februari 2019 - verkeersvrij houden/parkeerverbod goedkeuring
Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.
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D.4. Vervoerregio Kortrijk - aanduiden vertegenwoordigers - verzoek tot agendering
gemeenteraad - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de schepen bevoegd voor mobiliteit
voor te stellen als vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregioraad en het
clusterhoofd ruimte voor te stellen als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad de
aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de vervoerregio te agenderen op
de gemeenteraad van 28 februari 2019.

D.5. Verwijderen openbare verlichting door Eandis - Hoogstraat 166 - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de offerte voor het tijdelijk verwijderen
van een verlichtingsarmatuur op de gevel van Hoogstraat 166, 8540 Deerlijk goed te keuren
en de kosten te verhalen op de bouwheer van het bouwproject.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen besluit dat er na de gevelrenovatie een nieuwe
openbare verlichting moet komen op de gevel, eveneens ten laste van de bouwheer van het
bouwproject.

D.6. OMV 2018_175 - Kerkstraat 154 - weigering

D.7. Selectie bedrijventerreinen ikv Vlaams Reservepakket bedrijventerreinen voorbereiding bilateraal overleg - ondersteuning Leiedal - goedkeuring

BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de Intercommunale Leiedal de opdracht
te geven om de gemeente de nodige ondersteuning te bieden in functie van de voorbereiding
van het bilateraal overleg met de provincie op 11 maart 2019.

12

D.8. Kosten RUP - niet doorrekenen - goedkeuring
Dit punt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

D.9. Bestelbonnen en te betalen bedragen - goedkeuring
BESLUIT
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen besluit de bestelbonnen op de
goedkeuringslijst bestelbon 2019/5 goed te keuren.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen besluit de te betalen bedragen op de
goedkeuringslijst aanrekening 2019/5 goed te keuren.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.
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