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Sint-Niklaas

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 27 september 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel. 7 4"van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het ,

bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk wetzijn op vrijdag 27 september
2019, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal van het stadhuis
voor de afhandel.ing van de agendapunten zoals vermeld in de bijl.age.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur

Raad voor maatschappelijk weLzijn
27 september 2019

Mia Mortier
raadstid-voorzitter
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OPENBARE ZIfiING
t 2019-OR-00070 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappetijk welzijn

23 augustus 2019: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt Qevraagd de notuten en het zittingsverslag van

de zitting van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van 23 augustus 2019 goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Personeel (sociale dienst)

2 2019 0R 00071 Aanpasging statuten gemeenschappetijke sociale dienst
personeel stad en OCMW: goedkeuring

ln zitting van de raad voor maatschappel.ijkwel.zijn van26 maart 2015 werden de statuten van

de gemeenschappel,ijke socia[e dienst personeel van stad en OCMW goedgekeurd.

lngevol.ge de inwerkingtreding van het nieuw decreet Lokaal. bestuur, moeten de statuten
geactua [iseerd worden.
Aan de iaad voor gemeenschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd de aangepaste statuten goed te
keUfgn. '.,i;., ',, :ri, ,; . : . ...
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WELZIJN

Mens
:

3 2019 0R 00064 Verenigingen, vennootschappen én samenwerkingsverbanden :

verlengin g samenwerki n gsovereen komst opvangnetwerk
Waasland: goedkeuring

Om het aanbod voor acute dakl.oosheid te verhogen, werd er in 2016 een boventokale

samenwerking opgezet tussen vijf OCMW's en het CAW. De vijf OCMW's brengen een woning in
in een gezamel.ijke poule, die ingezet kan worden om acute daklozen onderdak te geven. ln

2018 werden hierdoor 21 gezinssystemen opgevangen, hiervan hebben dertien gezinssystemen

een langdurige verbl.ijf gevonden. De gemiddelde opvangduur bedraagt 71 dagen.

Aan de raad voor maatschappeLijk weLzijn wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met

opvangnetwerk Waas[and te vertengen.

PLANNING COMMISSIES

Vol.gend agendapunt voor de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van vrijdag 27 september 2079

wordt besproken in de commissie voor financiën, personeeL en sport, op dinsdag 24 septèmber

2019:
- Aanpassing statuten gemeenschappel.ijke socia[e dienst personeel stad en OCMW: goedkeuring
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Vol.gend agendapunt voor dè raad voor maatschappeLijk wetzijn van vrijdag 27 september 2019
wordt besproken in de commissie voor welzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 18
september 2019:
- Verenig i ngen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: vertenging
sa me nwerki n g iovereen komst opva n g netwerk Waasland : goed keuri ng
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