
OCiTl\A/

Sint-Niklaas

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 19 december 2019
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikel. 7 4 van het decreet over hèt lokaal. bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappetijk wel.zijn op donderdag 19
december 2019, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal van
het stadhuis voor de afhandeling van de agendapunten zoa[s vermetd in de bijLage.

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directeur

Raad voor maatschappetijk weLzijn
19 december 2019

Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

1. 2O19-OR-00083 Budgetwijziging 2019 nummer 1: goedker.tring

Een budgetwijziging is noodzakel.ijk om een correcte weergave van het budget 2019 te hebben

in functie van de nieuwe meerjarenplanning. Het resultaat van boekjaar 2018 werd hierin
verwerkt, alsook de overdrachten van de nog niet aangewende investerings- en

Liquiditeitskredieten. ln expl.oitatie zijn er enkele budgetneutra[e verschuivingen van kredieten.

Aan de raad voor maatschappetijk wel.zijn wordt gevraagd de budgetwijziging goed te keuren.

2019_OR_00084 Meerjarenplan ZorgpuntWaasland 2O2O-2O25:goedkeuring2

Conform de beheersovereenkomst met Zorgpunt Waas[and, wordt het meerjarenpl.an 2020-2025

ter goedkeuring voorgelegd aan de moederbesturen.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd het meerjarenplan 2020-2025 van

Zorgpunt Waasland goed te keuren.

2o1e:OR-00076 Meerjarenplan 2020-2025: lijst nominatieve subsidies:
goedkeuring

De Lijst met nominatieve subsidies was tot 2019 een onderdeel van het budget. Omdat het

budget vanaf 2020 wordt vervangen door het meerjarenplan, moet er een aparte bestissing over

deze Lijst worden genomen.

Aan de raad voor maatschappeLijk wetzijn wordt gevraagd de Lijst met nominatieve subsidies
goed te keuren.

4 20t9 0R 00077 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel

OCMW: goedkeuring

Het meerjarenptan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, actieplannen, acties

en kredieten waarmee het bestuur invul,l.ing wenst te geven aan het beLeidsprogrogramma
'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenpl.an geïntegreerd is voor stad en

OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen voorateer de integra[e versie door

de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd het aandeel van het OCMW in het

meerjarenptan 2020-2025 goed te keuren.

5 2019 0R 00078 Verrichtingen die niet worden beschouwd als zijnde van

dagel,ijks bestuur: boekjaar 2020: goedkeuring
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Aan de raad voor maatschappeLijk weLzijn wordt gevraagd de tijst vast te stellen met acties uit
het boekjaar 2020 waarvan de verrichtingen die op het krediet eryan worden gevoerd, aan de
raad worden voorgelegd ongeacht het bedrag, tenzij met inachtneming van de algemene
rekeningnummers opgenomen in de definitie 'dagel.ijks bestuur'en van de machtigingsgrens
van 10.000 EUR, exclusief btw.

PLANNING COMMISSIES

Vol.gend agendapunt voor de raad voor maatschappeLijk wetzijn van donderdag 19 december
2019 wordt besproken in de comrpissie voor wetzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag 4
december 2019:
- M eerja renpla n Zorg pu nt Waasta nd 2020-2025 : goed keu ri n g

Votgende agendapunten voor de raad voor maátschappel.ijk wel.zijn van donderdag 19 december
2019 worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op vrijdag 13

- Meerjarenpl.an 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel OCMW: vaststel.Ling
- MeerjarenpLan 2020-202 5 : l.ijst nominatieve subsid ies: goedkeuring
- Verrichtingen die niet worden beschouwd al.s zijnde van dageLijks bestuur: boekjaar 2020:
goedkeuring
- Budgetwijziging 2019 nummer 1:goedkeuring
- Personeet: overdracht OCMW-personeeI naar het stadsbestuur: goedkeuring
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