special na een jaar nieuw besturen

Dossiers elektronisch inzien
Maar met respect voor de privacy
Gemeente- en OCMW-raadsleden hebben sinds 1 januari 2014 het recht om de notulen van de vorige vergadering
en de dossiers die op de agenda van de raad staan, elektronisch op te vragen. Omdat het OCMW veel steundossiers behandelt, duiken er voorai bij de OCMW's veel privacy-problemen op.
TEKST LIZE HERMANS, HERMAN CALLENS EN PIETER VANDERSTAPPEN BEELD STEFAN DEWICKERE
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