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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van24 mei 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artiket 74 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad yoor maatschappel,ijk wetzijn op vrijdag 24 mei 2019,
aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaa] van het stadhuis voor
de afhandeling van de agendapunten zoals vermeld in de bijLage.

Hoogachtend

Johan Verhulst
a[gemeen directeur

Raad voor maatschappeIijk weLzijn
24 mei 2019

Mia Mcirtier
raads[id-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

7 2019 0R 00041 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn
29 april, 2OL9: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van
de zitting van de raad voor maatschappeLijk wetzijn van 29 april. 2019 goed te keuren.

DIENSTVERLENING

Bestuursad m in istratie

2 2019 0F- 00042 Varaniainnan vannnírfcehannan en ealyranrltarlrinacvarhanr{an.' -'-"'t'"'J-'
SociaaI Verhuurkantoor Waasland : goedkeuring

statutenwijziging en aanduiden leden atgemene 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 74 maart 2019. Daar.werd echter geen

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

opnieuw gevraagdáQn A[l'e vennoten om akkoord te gaan met een nieuw voorstet van
gewijzigde statuterr, die zullen voorgetegd worden aan de atgemene vergadering in zijn huidige
samenstelling. :

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 algemene vergadering, alsook nieuwe vertegenwoordigers aan te
duiden voor de aLgemene vergadering en de raad van bestuur.

3 2019_OR_00043 Verenigingen, vennootschappen en samênwerkingsverbanden :

Ethias Gemeen Recht: aanduiding lid algemene vergadering

Aan de raad voor maatschappefijk weLzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de

algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht aan te duiden.

4 2019_OR_00044 Ontwerp deontotogische code tokate mandatarissen van stad
en OCMW: goedkeuring

ln het decreet lokaal bestuur is bepaald dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappeLijk
weLzijn een deontotogische code aannemen. Deze deontologische code geldt voor de Loka[e

mandatarissen van de stad en het OCMW.

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd de deontologische code voor loka[e
mandatarissen goed te keuren.
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5 2019_OR_00045 Ombudsdienst: jaarverslag 2018: kennisneming

Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarversLag

van de ombudsdienst over de werking 2018 en opdracht te geven aan het vast bureau
uitvoering te geven aan de aanbevelingen geformuleerd door de ombudsvrouw.

PLANNING COMMISSIES

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk welzijn van vrijdag 24 mei 2019
worden besproken in de commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationa[e
samenwerking en erediensten, op maandag 20 mei 2019:
- Verenioinqen. vennootschapDen en samenwerkinosverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
Waasland:qoedkeuring statutenwiizioino en aanduiden leden a[gemene verqadering en raad
van bestuur;
- Verenigingen. vennootschapqen en samenwerkingsverbanden: Ethias Gemeen Recht:
aandrrid nn tid alnpmp p vprnedprinnn

- Ontwerp deontoloqische code lokate mandatarissen van stad en OCMW:kennisneminq en
doorverwijzing.

Vol.gend agendapunt voor de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van vrijdag 24 mei 2019 wordt
besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 21 mei 2019:
- Ombudsdienst: iaarve 2018: kennisnemino.
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