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OCMW-RAAD 
Zitting van 25 januari 2019 
Aanvullende agenda 

 

Mevrouw 
Mijnheer 

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 25 januari 2019 
om 21:00 uur in de gemeenteraadzaal van het stadhuis werd aangevuld met de agendapunten 
op verzoek van de raadsleden. Als bijlage vindt u de aanvullende agenda. 

Hoogachtend 

 

Johan Verhulst 
algemeen directeur 
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OPENBARE ZITTING 

IR 1  Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Woningen in beheer van het OCMW 

Het OCMW is eigenaar van en/of heeft een aantal woningen in beheer. Deze woningen worden 
gebruikt als 'noodwoningen'. 
Graag had ik vernomen: 
- Hoeveel woningen hebben dit statuut en waar zijn die gelegen? 
- Wat is de bezettingsgraad hic et nunc en ad hoc per woning? Welke mensen wonen daar, 

sedert wanneer en tot wanneer? 
- Wat wordt hiervoor betaald en door wie? 
- Wat is de reden van toekenning van de noodwoning en wie heeft dat beslist?  
Het is een niet zo goed bewaard geheim dat naast het sporadisch herbergen van daklozen in 
hotel De Spiegel, daklozen ook in de noodwoningen overnachten. Dat is in feite een oneigenlijk 
gebruik van deze faciliteit. Daklozen moeten structureel kunnen opgevangen worden in een 
faciliteit voor nachtopvang -vooral nu in de winter- zoals in andere centrumsteden. Wanneer 
gaat het OCMW daarin voorzien, hoe en waar? 

IR 2  Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Zorgpunt Waasland, beheer en onderhoud 
gebouwen 

Volgens de statuten en de beheersovereenkomst blijven de gebouwen, waar Zorgpunt gebruik 
van maakt, eigendom van het OCMW. Onderhoud en herstelling moeten echter gebeuren door 
Zorgpunt maar dit wordt wel gefinancierd door het OCMW. 

De vraag kan gesteld worden in hoeverre deze manier van werken praktisch kan genoemd 
worden. 
Vragen : 
- Welke gebouwen vallen onder deze werkwijze? 
- Welke herstellingen en/of onderhoudswerkzaamheden zijn dit jaar nodig en welke zijn 

voorzien? 
- Wat is de objectieve reden om deze financieringswerkwijze te hanteren? 

IR 3  Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: OCMW: nominatieve organogram 
publicatie 

Sedert de decretale inkanteling van het OCMW in de stedelijke administratie en het opstarten 
van 'Zorgpunt Waasland vzw' is het organogram van het OCMW aangepast. Dit organogram is 
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echter maar gedeeltelijk nominatief ingevuld en zeker nog niet publiekelijk gemaakt. Dit is toch 
van belang teneinde wij niet alleen maar ook de bevolking moet weten bij en wie en waarvoor 
en waar men moet te rade gaan.  
Ik denk dat het noodzakelijk is dat we een gedetailleerd organogram gepubliceerd krijgen en 
wereldkundig gemaakt met alle gegevens inclusief contactgegevens, en bevoegdheden van 
cluster- en andere managers, diensthoofden en dergelijke. Dit is niet alleen belangrijk voor de 
raadsleden maar ook en vooral voor de bevolking die op deze diensten beroep moet of wil 
doen. 


