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Overee4komstig artiket 74 van het decreet over het lokaaL bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van dà vergadering van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn op vrijdag 25 januari
20tr9, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaatvan hetstadhuis
voor de afhandeLing van de agendapunten zoals ve,rmeld in de bijl.age.
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OPENBARE ZITTING

t 2019-OR_00011 Goedkeuring notuten installatievergadering raad voor
maatschappelijk welziin 2 ianuari 2OL9 : goedkeurin g

Aan de raad voor maatschappelijk weLzijn wordt gevraagd de notuten van de
instàllatievergadering van 2 januari 2019 goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

2 2019_OR_00009 Organisatie: beheersovereenkomst stad - OCMW: goedkeuring

ln december 2015 sl.oten stad en OCMW Sint-Niktaas een beheersovereenkomst af. Gelet op de
inwerkingtreding van het decreet l.ókaal. bestuuren de grondige wijzigingen in de bestuurLijke
context, moet deze beheersoveree n komst geactua [iseerd worden.

HR

,3 2019-OR-00001 Vaststelling begrip dagel,ijks personeelsbeheer: goedkeuring

De algemgen directeur staat in voor,het dagelijks personeetsbeheer. Wat onder het begrip
dagetijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de raad voor
maatschappeLij k wel.zij n.

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

DIENSTVERLENING

Bestuu rsad pin istratie

4 2019 0R 00010 Samenstelling raad voor maatschappetijk wetzijn:
kennisneming

De raad voor maatschappeLijk weLzijn bestaat van rechtswege uit dezelfde leden als de
gemeenteraad. De raad voor maatschappel.ijk,wetzijn moet samengestel.d zijn uit personen van
een verschiil.end gesl"acht. Mevrouw Satoua EI Moussaoui was verontschul.digd voor de
installatievergadering en legt bijgevoLg de eed af in de eerstvolgende zitting van de
gemeenteraad. 

.

Aan de raad voor maatschappelijk wel.zijn wordt gevraagd kennis te nemen van de eedafl.egging
van raadslid Satoua Et Moussaoui en daaruitvol.gend de vol,l"edige samenstetling van zbwel de
gerneenteraad a[s de raad voor maatschappeLijk wetzijn.

5 2019_OR_00012 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
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Algemeen Ziekenhuis Waasland: aanduiding leden algemene
vergadering en raad van beheer

Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd. de vertegenwoordiger voor de
atgemene vergadering van Atgemeen Ziekenhuis Waasland vzw aan te duiden, alsook de leden
voor de raad.van beheer.

6 2019_OR_00013 Verenigingen, vênnootschappen en samenwerkingsverbanden
Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw: aanduiding.
leden algemene vergadering en voordracht.leden raad van
bestuur

Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd twee vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw aan te'duiden,
alsook twee leden voor de raad van bestuur voor te dragen.

7 Z:O19_OR-00014 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Zorgpunt Waasland: aanduiding leden a[gemene vergadering
en raad van bestuur

Aan de raad voor maatschappel"ijk weLzijn wordt gevraagd drie effectieve en drie
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland
aan te duiden, alsook drie leden voor de raad van bestuur voor te dragen.

Aan de raad voor maatschappeLijk weLzijn wordt gevraagd twee vertegenwoordigers aan te
ste[[en, uit de leden van het bijzonder comité sociate dienst, voor de Lokate Adviescommissie
(LAc).

WELZIJN

Mens

I 2019 0R OOO15
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'Lokale Adviescommissie: aanptel[ing vertegenwoordigers
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