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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 29 april 2019
Aanvullende agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur, heb ik de eer u mee te delen dat de 
agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 april 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: Groot verloop van sociaal-assistenten in 
het OCMW. Werkdruk? Onderbemand? Respect?

We vernemen, zien en horen dat er een groot verloop is binnen het luik sociaal-assistenten 
binnen het OCMW. Niettegenstaande de laatste jaren hun aantal fel is toegenomen, loopt een 
en ander toch niet zoals het zou moeten. Is daar een reden woor ?
De sociale druk door onder andere het feit dat heel wat mensen beroep doen op zorg of 
zorgondersteunende of begeleidende diensten mag niet onderschat worden en plaatst heel die 
sector voor belangrijke uitdagingen, problemen soms.
Is men zich daarvan bewust, (h)erkent men deze problemen en wat doet of zal men daaraan 
doen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Werking van de OCMW-raad c.q. OCMW. 
Wat met de beheersovereenkomst OCMW-Zorgpunt?

Zeker na de uitstekende toelichting tijdens de commissie welzijn en andere van deze week, 
moeten we vaststellen dat, niettegenstaande de toch nog vrij ruime restbevoegdheden van het 
OCMW, hierover weinig sprake is tijdens de OCMW-raden. We hebben het gevoel dat blijkbaar 
het OCMW niet (meer) als vol wordt aanzien en dat weinigen daar blijkbaar van wakker liggen. 
Afgezien van de vorige bestuursperiode kan ik me nog herinneren dat de OCMW-
raadsvergaderingen, zelfs zonder de zorggerelateerde onderwerpen, nog werk genoeg hadden 
op de plank. Blijkbaar nu niet meer?
Over Zorgpunt gesproken, laat het maar een 'formaliteit' zijn, maar wanneer krijgen we nu 
eindelijk de beheersovereenkomst ter bespreking en ter stemming voorgelegd? De huidige 
toestand kan niet blijven duren. Wie is hiervoor verantwoordelijk?


