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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 24 januari 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikeL T4 van het decreet over het lokaal bestuur nodigen wij u uit tot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappeLijk wel.zijn op vrijdag 24 januari
2020, aansluitend op de zitting van de gemeenteraad in de gemeenteraadzaal van het stadhuis
voor de afhandeLing van de agendapunten zoals vermetd in de bijtage

Hoogachtend

Johan Verhulst
algemeen directéur
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raadslid.voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1. 2020_OR_00005 Notulen en zittingsverslag raden voor maatschappetijk welzijn
19 en 20 december 20t9: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappetijk wetzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverstag van

de zittingen van de raad voor maatschappetijk wetzijn van 19 en 20 december 2019 goed te
keuren.

ONDERSTEUNING

HR

2 2020 0R 00001 - Personeel: wijziging van de formatie en de

rechtspositieregelin g : goedkeuri ng

Aan de raad voor maatschappeLijk welzijn wordt gevraagd de gewijzigde formatie en'
rechtspositierege[ing goed te keuren.

DIENSTVERLENING

Bestuursadm in istratie

3 2020 0R 00002 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Sociaal Verhuurkantoor Waasland : evaluatieverslag :

goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd het evaluatieverslag.van SociaaI

Verhuurkantoor Waastand goed te keuren.

4 2020 0R 00003 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Audio: evaluatieverslag : goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd het evaluatieverslag van Audio goed

te keuren.

s 2020 0R 00004 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbánden:
Dienst voor Schuldbemiddeling Waastand: evaluatieverslag:
goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd het evatuatieverslag van Dienst voor
Schuldbemiddel.ing Waasland goed te keuren.
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PLANNING COMMISSIES

Volgende agendapunten'voor de raad voor maatschappel.ijk wetzijn van vrijdag 24 januari 2020
worden besproken in de commissie voor algemeen beleid, veiligheid, internationate
samenwerking en erediensten, op maandag 20 januari 2020:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:Audio: evaluatieverslag:
goedkeuring
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schu[dbemiddel.ing
Waas[and : evaluatievers[ag : goed keuri ng
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaI Verhuurkantoor
Waasla nd : eva[uatieversl.a g : goedkeuri ng

Votgend agendapunt voor de raad voor maatschappetijk weLzijn van vrijdag 24 januari 2020
wordt besproken in de commissie voor financiën, personeel en sport, op dinsdag 21 januari
2020:
- Personee[: wijziging van de formatie en de rechtspositieregeling: goedkeuring
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