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RAAD VOOR MMTSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 20 december 2O!9
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 maatschappeLijk wetzijn op vrijdag 20 december
2019, aansluitend op de zitting van de gemeentei'aad in de gemeenteraadzaal van het stadhuis
voor de afhandel.ing van de agendapunten zoals vermetd in de bijLage

Hoogachtend

Johan Verhulst
a[gemeen directeur
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Mia Mortier
raadstid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1, 2019_OR-00075 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappeliik welziin
2 2 november 20t9 : goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverstag van

de zitting van de raad voor maatschappel,ijk wel"zijn van 22 november 2019 goed te keuren.

ONDERSTEUNING

HR

2 2019 0R 00079 Aanpassing arbeidsreglement: goedkeuring

ln het kader van de vérdere samenwerking en synergie tussen stad en OCMW, worden de

arbeidsregtementen van beide organisaties op elkaar afgestemd en werd een

gemeenschappeLijk arbeidsreg[ement opgemaakt.

arbeidsreglement voor stad en OCMW goed te keuren.

DIENSTVERLENING

Bestu ursad m in istratie

3 2019 0R 00086 Eerstelijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en

beteidsplan : goedkeuring

Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen hgar werkingsgebied (de

eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de

eerstelij nszorgaa nbieders.

Het coLl.ege van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben in zitting van 15 apriL

2019 de afgevaardigden van de voorl.opige zorgraden aangeduid voor de cluster wel,zijn en voor

de ctuster Lokal.e besturen. Voor de clusler LokaLe besturen werd de clustermanager welzijn

Gerry Van de Steene aangesteld en voor de cluster wel.zijn werd het afdel.ingshoofd mens en

samenleving Zoul.ikha Harrouch aangeduid.
ln functie van de opstart van de defihitieve zorgraden, moeten de statuten en het bel.eidspl.an

worden goedgekeurd en moeten de afgevaardigden terug aangestetd worden.

Aan de raad voor maatschappel,ijk wel.zijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

WETZIJN

Welzijn staf

4 2019 0R OOO82 Samenwerkingsovereenkomst met Den Azalee vzw:
goedkeuring

Raad voor maatschappelijk wel.zijn
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Aan de raad voor maatschappetijk weLzijn wordt gevraagd.de,samenwerkingsovereenkomst
tussen het OCMW en Den Azatee vzw goed te keuren.

OCMW BOEKHOUDING

OCMffboekhouding

s 2019 0R 0008s Verhuur in onroerende staat LDC De Witg/'t Punt:
goedkeuring

Teneinde het OCMW toe te laten als bouwheer van dienstencentrum de WiLg haar btw-voordeel
te behouden, moet een overeenkomst van verhuur in onroerende staat worden afgesloten met
het Zorgpunt Waasland. De OCMW-raad wordt gevraagd daartoe over te gaan.

PLANNING COMMISSIES

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappeLijk weLzijn van vrijdag 20 december
2019 worden besproken in de commissie voor weLzijn, diversiteit en burgerzaken: op woensdag
4 december 2019:
- Samenwerkingsovereenkomst met vzw Den Azalee: goedkeuring
- EersteLijnszone Zuid-West Waasland vzw: statuten en bel.eidspl.an: goedkeuring

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappeLijk wel.zijn van vrijdag 20 december 2079
wordt besproken in de commissie voor jeugd, participatie en gebouwen: op dinsdag 3 december
2Ot9:
- Verhuur in onroerende staat LDC De Witg/'t Punt

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappeLijk wel.zijn van vrijdag 20 december
2019 worden besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op vrijdag.lS
december 20!9:
- Aanpassing arbeidsreglement: goedkeuring
- Personeel:.aanvaarden overdracht van gemeentepersoneel naar het OCMW: goedkeuring
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