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RAAD VOOR MAATSCHAPPELUK WELZIJN
Zitting van 29 april2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artike[ 74 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk weLzijn op maandag 29 april,
2019, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaalvan hetstadhuis
voor de afhandel.ing van de agendapunten zoats vermeld in de bijl.age.

Hoogachtend

Johan Verhutst
algemeen directeur
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Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1, 2019 0R 00036 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappetijk welzijn
22 maart 20t92 goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van

de zitting van de raad voor maatschappetijk wel.zijn van 22 maart 20í.9 goed te keuren.

DIENSTVERLENING

Bestuu rsadmi nistratie

2 2019 0R 00040 Raad voor maatschappelijk welzijn: huishoudelijk reglement:
goedkeuring

Op 2 januari 2079 werd de nieuwe raad voor maatschappel.ijk wetzijn geïnstalleerd. Het decreet

Lokaat bestuur bepaatt dat de raad voor maatschappel.ijk wetzijn bij de aanvang van de

z itti ng spe riode een hu i sho ud el.i j k reg [eme nt vastste [t.

Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd het huishoudel.ijk regLement voor de

raad voor maatschappeLijk wel.zijn goed te keuren.

3 2O19_OR_00057 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Sociaal Verhuurkantoor Waasland: goedkeuring

statutenwiiziging en aanduiden leden algemene vergadering
en raad van bestuur

Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het
SociaaL Verhuurkantoor Waasland worden gewijzigd. Hiertoe werd een buitengewone algemene

vergadering bel,egd met de huidige samenstelting op 14 maart 2019. Daar werd echter geen

overeenstemming bereikt met betrekking tot het voorsteI van statutenwijziging. Er wordt nu

opnieuw gevraagd aan atle vennoten om akkoord te gaan met een nieuw voorstel van

gewijzigde statuten, die zutlen voorgelegd worden aan de algemene vergadering in zijn huidige
samenste[[ing.
Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd het nieuwe ontwerp van

statutenwijziging goed te keuren, de vertegenwoordigers aan te duiden en hun mandaat te
bepalen in de buitengewone a[gemene vergadering, atsook nieuwe vertegenwoordigers aan te
duiden voor de atgemene vergadering en de raad van bestuur.

4 2019 0R 00038 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

.Buurtbedrijf Drietakt vzw: aanduiding leden algemene
vergadering en voordracht leden raad van b'estuur
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Aan de raad voor maatschappetijk welzijn wordt gevraagd twee effectieve vertegenwoordigers
aan te duiden voor de algemene vergadering van Buurtbedrijf Drietakt vzw, alsook twee leden
voor te dragen voor de raad van bestuur.

OCMW ONTVANGERIJ

OCMW,/ontvangerij

5 2019 0R 00039 Eigendommen: openbare verkoop percelen
weiland/landbouwpercelen gelegeh te Waasmunster (1ste
afdeli ng : BL7 44a, 81 469C, 877 7 41, Waasmunster (2de
afdel,ing: C23t4l en Stekene (4de afdetingE6S3a en 654b):
goedkeuring

Het OCMW Sint-Nikl.aas is eigenaar van volgende percelen grond kadastraal bekend ats:
Waasmunster, lste afdel.ing :

- 87744a (1.915 m2);
- Bt469C (2.286 mz);

- 81774 (3.239 m2).

Waasmunster, 2de afdel.ing
- C2374 (7.440 mz).

Stekene 4de afdeling Sinaai
- E633a (7L622 m2);

- E634b (10.578 m'z).

Deze percelen zijn op heden verpacht.
ln zitting van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van 22 november 2018 werd beslist om een
schatter aan te stelten om bovenstaande percelen te laten schatten (prijs pachtvrij en prijs niet-
pachtvrij).
ln het verteden werd meermaals interesse getoond in deze p.r..i.n door verschiLl.ende partijen
waardoor aan de raad voor maatschappetijkweLzijn gevraagd wordt bovenstaande percelen
openbaar te verkopen. Hiervoor wordt als insteLprijs het schattingsverslag van 6 februari 2019
opgesteld door mevrouw Marijke De Ryck genomen.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd over te gaan tot de openbarè verkoop
van deze percelen.

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

De commissie voor economie, evenementen, stadspromotie en digital.isering:op maandag 15
apriL 2019 om 19 uur.
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De commissie voor mobil.iteit, openbaar dbmein en stadsontwikkel,ing: op maandag 15 april.

2019 om 20.30 uur.

De commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 16 april. 2019 om 19 uur

De commissie voor ruimtetijke ordening, duurzaamheid en natuur: op dinsdag 16 april.2019 om

20.30 uur.

De commissie voor wel.zijn, diversiteit eR burgerzaken: op woensdag 17 aprit 2019 om 19 uur

De commissie voor cuttuur; deel.tijds kunstonderwijs en Landbouw: op donderdag 18 april. 2019

om 19 uur.

De commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs: op donderdag 18 april.

2019 om 20.30 uur.

De commissie voor algemeen beleld, veitigheid, internationale samenwerking en erediensten:

op dinsdag 25 aprit 2019 om 19 uur.

De commissie voor.financiën, personeel en sport: op woensdag 24 april20í.9 om 19 uur,

Tijdens deze commissiezitting worden de rapporten van de organisatie-audit (openbare zitting)
en de fdrensische audit (besl.oten zitting) voorgesteld door de on(erzoekers van Audit
Vlaanderen.
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