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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 22 februari 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 22 februari 2019, 
die aansluitend zal starten op de gemeenteraad, 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: Personeelsverzuchtingen Zorgpunt

De laatste weken zijn we diverse malen benaderd door -hoofdzakelijk- verzorgend en/of 
verplegend personeel, werkzaam binnen Zorgpunt.
Blijkbaar is er nog heel wat onduidelijkheid en onzekerheid over het statuut, over de 
rechtspositieregeling, over vakantiedagen.  
De RPR zou nog niet getekend zijn, er zouden nog duidelijke verschillen zijn tussen Sint-
Niklaas, Beveren ...  Er zouden ook verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de regeling voor ADV-
dagen tussen het personeel binnen de WZC's en de 'buitendienst' of de thuiszorg, ook als we de 
vergelijking maken tussen Zorgpunt en andere organisaties is er een verschil.
Blijft echter ook het duidelijke ongenoegen, over de werksituatie en werkdruk die duidelijk 
nefast is voor personeel en voor residenten en/of patiënten. Daarom is het onze taak als 
'moederbedrijf' van Zorgpunt om ook hier onze bezorgdheid en onze stem te laten horen.
Vragen aan de voorzitter van de OCMW-raad:
- Onderschrijft u de bekommernissen en de verzuchtingen van het betrokken personeel?
- Bent u bereid om stappen hieromtrent naar Zorgpunt te ondernemen?
- Bent u bereid structureel overleg te organiseren tussen OCMW en Zorgpunt ?

IR 2 Interpellatie van raadsleden Roland Pannecoucke, Anneke Luyckx: Problematiek van 
de leeflonen

Het aantal leefloners stijgt stelselmatig, niet alleen in onze stad. Het is daarom goed en gepast 
om duidelijk het wie, wat, waar en hoe, in kaart te brengen.
We nemen aan dat ook in het recht hebben op leefloon er verscheidene categorieën kunnen 
onderscheiden worden. Het is ook duidelijk dat dit alles zeer persoonsgebonden is.
Uiteraard zijn het de hogere overheden, op niveau van gemeenschappen en gewesten die voor 
het overgrote deel van de financiering instaan. Dit betekent niet dat wij niet moeten waken 
over de kosten die een en ander ook voor de stad met zich meebrengt.
Daarom reeds volgende vragen :
- Hoeveel leefloontrekkers zijn er in Sint-Niklaas en hoe is de onderverdeling naar leeftijd, 
nationaliteit, gezinstoestand en andere?
- Hoe wordt het leefloon berekend, worden de leefloners gecontroleerd inzake de 
rechtmatigheid en zo ja, hoe?
- Worden er nog andere voordelen verstrekt aan deze mensen zoals huursubsidie, kansenpassen, 
sociale tarieven en dergelijke?
- Is men er zich van bewust dat dit alles gecumuleerd, kan betekenen dat sommige leefloners 
,netto meer hebben dan anderen die hierop geen beroep kunnen doen?
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- Vindt men het systeem van de leefloontrekkende student nog rechtvaardig ,zeker als het om 
bissende, zelfs trissende studenten kan gaan?
- Wat kost een en ander aan de stad, niet alleen inzake opleg aan leefloon maar ook de 
bijkomende steun zoals huursubsidie, andere sociale voordelen, medische hulp en andere?


