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RAAD VOOR MAATSCHAPPELUK WELZIJN
Zitting van 22 maart 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet over het lokaaI bestuur nodigen wi} u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk wetzijn op vrijdag 22 maart
2019, aanstuitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal van het stadhuis
voor de afhandeling van de agendapunten zoals vermeld in de bijlage.

Hoogachtend

Johan Verhutst
aLgèmeen directeur
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Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1. 2019 0R 00029 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk wetzijn
22 februari 2019: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd de notuten en het zittingsverslag van
de zitting van de raad voor maatschappeLijk wel,zijn van22 februari 2019.goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Bel,eidsondersteuning

2 2019 0R 00034 Strategische planning: beleidsprogramma 2O!9 -2O24:

kennisneming

Ter voorbereiding van het meerjarenplan2O20-2025 heeft het vast bureau een tekst opgemaakt
die de belangríjkste voornemens van het bestuur samenvat in een bel.eidsprogramma voor de

huid i ge bestuu rsperiode 2079 -2O24.

Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzÍjn wordt gevraagd kennis te nemen van dit programma,

alsook van het paícicipatieiraject voor cie periocie april - juni 20i9.

DIENSWERLENING

Bestuu rsadmi nistratie

3 2019 0R 00030 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingwerbanden:
Audio: statutenwijziging : goedkeuring

Aan de raad voor maatschappelijk wetzijn wordt gevraagd de statutenwijziging van Audio goed

te keuren.

4 2019_OR_00031 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingwerbanden:
Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: aanduiding leden
algemene vergadering en raad van bestuur

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd om voor de Dienst voor
Schul,dbemiddel,ing Waasland twee effectieve en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers
voor de algemene vergadering en één vertegenwoordiger voor de raad van bestuur aan te
duiden, alsook een deskundige ambtenaar zonder stemrecht af te vaardigen in de raad van
bestuur.

5 2019 0R 00032 Vereniginjen, vennootschappen en samenwerkingwerbanden:
Bosgroep Oost-Vtaànderen Noord ww: aanduiding lid
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algemene vergadering

Aan de raad voor maatschappetijk wetzijn wordt gevraagd een effectieve en plaatsvervangende
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Bosgroep Oost-V[aanderen
Noord vzw.

6 2019 0R 00033 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: aanduiden
vertegenwoordigers algemene vergadering, raad van bestuur
en dagelijks bestuur

Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de
algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van het Sociaal
Verhuurkantoor Waas[and aan te duiden.

7 2019 0R 0003s Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Sint-Niktase Maatschappij voor de Huisvesting cv: aanduiding
lid algemene vergadering

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd de vertegenwoordiger voor de
atgemene vergadering van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv aan te duíden

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal

Planning commissiezíttingen

De commissie voor economie, evenemeriten, stadspromotie en digitalisering:op maandag 11
maart 2019 om 19 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor mobiLiteit, openbaar domein en stadsontwikkeling: op maandag ll haart
2019 om 20.30 uur (tot 22 uur).

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 12 maart 2019 om 19 uur (tot
20.30 uur).

De commissie voor ruimtelijke,ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 12 maart
2019 om 20.30 uur (tot 22 uur).
Tijdens deze commissie zal een stand van zaken gegeven,worden met betrekking tot de
compensatie van de landbouwgronden ten gevotge van de nieuwe locatie van AZ Nikolaas

De commissie voor wetzijn, diversiteit en burgerzpken: op woensdag 13 maart 2019 om 19 uur
(tot 20.30 uur).
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De commissie voor cultuur, deel.tijds kunstonderwijs en tandbouw: op donderdag 14 maart 2019
om 19 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 74 maart
2019 om 20.30 uur (tot 22 uur).

De commissie voor a[gemeen beleid, vei[igheid, internationale samenwerking en erediensten
op maandag 18 maart 2019 om 19 uur (tot 20.30 uur).

De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 19 maart 2019 om 19 uur (tot
20.30 uur). :

Volgend àgendapunt van de raad voor maatschappelijk welziin wordt besproken in àtte
commissies:
- Strateg ische planni n g : bel,eidsprog ra m ma 2019 -2024:ken n isnem i n g

Volgend agendapunt van de raad voor maatschappelijk wetzijn wordt besproken in de

commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwris, op donderdag 14 maart 2OL9:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:Sint-Niklase Maatschappij voor
de Huisvesting cv: aanduiding leden algemene vergadering en voordracht leden raad van
bestuur.

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk welzijn worden besproken in de
commissie voor algemeen beleid, veitigheid, internationale samenwerking en erediensten, op
maandag 18 maart 20t9l-
- Vereniiingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Audio: statutenwijziging:
goedkeuring i
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Bosgroep Oost-Vtaanderen
Noord vzw: aanduiding tid algemene vergadering;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schuldbemiddel,ing
Waasland: aanduiding leden algemene vergadering en raad van bestuur;
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
Waas[and: aanduiden vertegenwoordigers atgemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks
bestuur.
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