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Sint-Niklaas

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 26 juni 2020
Agenda openbare zitting

Mevrouw
Mijnheer

Overeenkomstig artikeL T4van het.decreet ovdr het lokaal bestuur nodigen wij u uittot het
bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn op vrijdag 26 juni2O2O
om 19:00 uui in de gemeenteraadzaal van het stadhuis voor,de afhandeting van de agenda
zoats vermetd in de bijl.age.

Hoogachtend

Johan Verhulst
atgemeen directeur
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Mia Mortier
raadstid-voorzitter
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OPENBARE ZITTING

t 2020 oR 00016 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappetijk wetzijn
25 mei 2020: goedkeuring

Aan de raad voor maafschappelijk wel,zijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van

de zitting van de raad voor maatschappeLijkwel.zijn van 25 mei 2020 goed te keuren.

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

2 2O2O-OR-00017 Bel,eids- en beheerscyclus: jaarrekening 2019: goedkeuring

Aan de raad voor maatschappel.ijkwel.zijn wordtgevraagd,de jaarrekening 2019 goed te keuren

3 2020_oR_00018 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aanpassing nr.

1: aandeel OCMW: goedkeuring

De aanpassing vên het;meerjarenplan 2020-2025 r,,oor stad en OCMW bevat de doelstelLingen,

actieplannen:atties eri krredieten waarme-€ het bestuur invulling wenst te geven aan het
beLeidsprogrammá 'Samen,maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenplan

geïntegreerd is voor stád en OCMW, moet etk bestuur eerst zijn aandeel apart goedkeuren

vooraLeer de integral.e versie door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.

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

aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

Beleidsondersteuning

4 2020 0R 00021 Organisatiebeheersing : rapport organisatiebeheersing 2019
en planning 2020-2O2t z kennisneming

ln zitting van 21 juni 2019 werden de methodologie en de aanpak voor organisatiebeheersing,
gemeenschappetijk voor stad en OCMW, goedgekeurd. Over de uitgevoerde en geplande

activiteiten in het kader van organisatiebeheersing wordt door de algemeen directeur jaarl.ijks

voor 30 juni gerapporteerd aaó het uitvoerend orgaan en aan de raad.

Aan de raad voor maatschappeLijk wel.zijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport

organisatiebeheersing voor 2019 en de planning voor 2020-2021, die beiden op 10 juni 2020

door het auditcomité werden goedgekeurd.

Financiën (staffunctie)

5 2020 0R 00019 WetziinsvereÉigi ng Dienst voor Schuldbemiddeling Waas[and :

jaarrekening 2O19 : advies
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Aan de raad voor maatschappeLijk wetzijn wordt gevraagd advies te geven over de jaarrekening

2019 van de welzijnsvereniging Dienst voor S-chu[dbemiddel.ing Waasland.

6 2020 0R 00024 Raad voor maatschappel,ijk welzijn: huishoudelijk reglement:
wijzigingen : goedkeuring

De raad voor maatschappeLijk wetzijn heeft bij aanvang van de bestuursperiode een
huishoudel.ijk reg[ement goedgekeurd. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk
reglement aan te passen.

Aan de raad voor'maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd de wijzigingen aaÉ het huishoudel.ijk
reg[ement goed te keuren.

7 2020 0R 00020 Welzijnsverenigi ng Sociaal Verhuurkantoor Waasland
jaarrekening 20L9 : advies

Aan de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd advies te geven over de jaarrekening

2019 van de we[zijnsvereniging SociaaI Verhuurkantoor Waasland.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

8 2020_OR_00022 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Algemeen Ziekenhuis Waasland: statutenwijziging en
wijziging aanduiding leden algemene vergadering en raad van
bestuur: goedkeuring

De autonome verzorgingsinstetling AZ Waasland bereidde in de algemene vergadering van 2

juni 2020 een nieuwe statutenwijzigihg voor. Een belangrijk onderdeet van die
statutenwijziging is de vermindering van het aantaI afgevaardigden in de algemene vergadering
en de raad van bestuur.
Aan de raad voor maatschappel.ijk weLzijn wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren
en ingevotge de wijzigingen het aantaI afgevaardigden in de atgemene vergadering en de raad
van bestuur te reduceren naar het door de statuten bepaalde aantat.

9 2020 0R 00023 - Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaaI bestuur van
Sint-Niklaas en VDAB: 'Samen sterk voor tokaal werk':
goedkeuring

Voortiggende samenwerkingsovereenkomst beoogt de samenwerking tussen het lokaaI bestuur
en VDAB in functie van een opl.eidings-, arbeidsmarkt- en werkgel.egenheidsbel.eid dattegemoet
komt aan de stedeLijke probtemen en opportuniteiten.
Om de drempets tot 'werk' aan te pakken vergen de stedel.ijke context en de maatschappeLijke
tendensen een gezamenLijke en gei'ntegreerde aanpak . Net zoats in de vorige bestuursperiode
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wil. VDAB een overeenkomst afstuiteri met atle centrumsteden in Vtaanderen. De VLaamse

overheid kent immers een grote roI toe aan het l'okaal. bestuur.

Aan de raád voor maatschappel.ijk wel.zijn wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst
goed te keuren.

PLANNING COMMISSIES

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappetijk wel.zijn van vrijdag 26 juni 2020
worden besproken in de commissie voor wetzijn, diversiteit en burgerzaken, op woensdag 17

juni 2020:
- Samenwerkingsovereenkomst tussen het LokaaI bestuur en VDAB: samen sterk voor LokaaL

werkl

Volgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk wel.zijn van vrijdag 26 juni worden
besproken in de commissie voorwonen, kinderopvang en onderwrls, op donderdag 181unr

2020:
- Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waas[and:jaarrekening 2019:advies
- Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: A[gemeen Ziekenhuis

Waasland:statutenwijziging en wijziging aanduiding teden algemene vergadering en raad van

bestuur: goedkeuring

VoLgend agendapunt voor de raad voor maatschappeLijk weLzijn van vrijdag 26 juni 2020 wordt
besproken in de aLgemene commissie, op maandag 22 iuni 2020:
- Raad voor maatschappel.ijk we[zi.in: huishoudel.ijk reg[ement:wijzigingen: goedkeuring

- Welzijnsvereniging Dienst Schu[dbemiddeting Waasland: jaarrekening 2019: advies

Votgende agendapunten voor de raad voor maatschappel.ijk wetzijn van vrijdag 26 juni 2020

worden besproken in de commissie voorfinanciën, personeel en sport, op dinsdag 25 juni 2020
- MeerjarenpLan 2020-2025 voor stad en OCMW:aandee[ OCMW:goedkeuring
- Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2019: goedkeuring
- Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 2019 en planning 2020-2027:
kennisneming
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