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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 21 februari 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikeL-74 van hét decreet over het tokaaL bestuur.nodigen wij u uit tot het'
bijwonen van de ver,gadering van de raad voor maatschappetijk wetzijn op vrijdag 21 februari
2020, aanstuitend op de zitting.van de gemeenteraad in de gemeenteraad2aat van het stadhuis
voor de afhandeling van de agendapunten zoa[s vermeld in de bijtage.

Hoogachtend

Johan Verhulst
a[gemeen directeur

Raad voor maatschappefijk wetzijn
2L februari 2020

Mia Mortier
raadsIid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

1. 2020_OR_00006 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappel,iik wetiijn
24 januari 2020: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijkweLzijn wordt gevraagd de notulen en hetzittingsVerstag van

de litting van de.raad voor maatschappelijkwetzijn van24januari 2020 goed te keuren,

ONDERSTEUNING

Personee[ (staf)

2 2020 0R 00008 Bil.aterate overeenkomst tussen het OCMW Sint-Niktaas en het
Zorgpunt Waasland en ondertinge overeenkomst tussen het
OCMW Beveren, het OCMW Kruibeke, het OCMW Sint'Niklaas,
het OCMW Zwijndrecht en het Zorgpunt Waastand aangaande
pensioenen : goedkeuring

Aan de raad voor maatschappelijk wel.zijn wordt gevraagd de bitaterate pensioenovereenkomst

tussen het OCMW Sint-Niktaas en'het Zorgpunt Waasland (ZPW), en de onderlinge
overeenkomst tussen het OCMW Sint-NikLaas, Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke en het
Zorgpunt Waastand (ZPW) over.de responsabitiseringskosten goed te keuren

DIENSTVERLENiNG

Bestuursadmi n istratie

3 2020_OR_00009 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden

SociaaI Verhuurkantoor Waasland: veruanging tid raad van

bestuur en dagetijks bestuur

De raad voor maatschappetijk wetzijn heeft voor de organen van SociaaL Verhuurkantoor
Waas[and vertegenwoordi gers aan geduid.

De N-VA fraCtie vraagt de vervanging van een lid in de raad van bestuur en het dagelijks

bestuur.
Aan de raad voor maatschappel.ijk wetzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

4 2020 0R 00010 Huren extra noodwoningen: goedkeuring

Vanuit de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting wordt het aanbod gedaan om een

woning te huren met ingang van februari2020. Het pand is gelegen in de Breedstraal2ST:
Daarnaast vraagt een private eigenaar om zijn woning gelegen in het K'oningin Fabiatoapark 26

te huren.

Raad voor maatschappelijk wel.zijn

21 fébruari 2020
2/3 Grote Markt 1 - 9100 Sint-Niktaas



Aan de raad voor maatschappeLijk welzijn wordt gevraagd de pandèn gedurende een [angere
periode in huur, te nemen voor gebruik als noodwoningen.

PLANNING COMMISSIES

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappel.ijk weLzijn van vrijdag 2tfebruari 2020
wordt besproken in de commissie voor weLzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 12
februari 2020:
- Huren extra noodwoningen: goedkeuring

Vo[gend agendapunt voor de raad voor maatschappel,ijk weLzijn van vrijdag 2! februari 2O2O
wordt besproken in de commissie voor atgemeen be[eid, veil.igheid, internationa[e
samenwerking en erediensten, op maandaglT februari 2020:
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: SociaaL Verhuurkantoor
Waasland: aanduiding lid raad vah bestuur en dageLijks bestuur.

Vo[gende agendapunten voor de raad voor maatschappeLijk weLzijn van vrijdag 2L februari 2020
worden besproken in de commissie voor financiën, personeeI en sport, op dinsdag 18 februari
2020:
- BilateraLe overeenkomst tussen het OCMW Sint-Niklaas en het Zo.rgpunt Waastand en
onde;tinge overeenkomst tusseR het OCMW Beveren, het OCMW Kruibeke, het OCMW Sint-
Niklaas, het OCMW Zwijndrecht en het Zorgpunt Waasland aangaande pensioenen:
goed keu ri ng;
- Pensioenovereenkomst tussen het OCMW Sint-Niklaas en het Zorgpunt Waastand:
goedkeuring.

Ráad voor maatschappelijk wetzijn
2t februari 2020
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