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OCMW-RAAD
Zitting van 25 januari 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de 
heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de 
heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); mevrouw 
Christel Geerts, raadslid (s.pa); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer 
Gaspard Van Peteghem, raadslid (s.pa); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Peter 
Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Wout De 
Meester, schepen (Groen); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Ine 
Somers, schepen (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (s.pa); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); 
de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan 
Bilici, raadslid (s.pa); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid 
(Vlaams belang); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de 
heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Aster 
Baeck, raadslid (Groen); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); 
mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Freyja De Rycke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Ronan Rotthier

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); 
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang)

OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00011 Goedkeuring notulen installatievergadering raad voor 
maatschappelijk welzijn 2 januari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de 
installatievergadering van 2 januari 2019 goed te keuren.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de vorige vergadering aan 
de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

met algemene stemmen (35)

Artikel 1
de notulen van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 
2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 02-01-2019.pdf

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

2 2019_OR_00009 Organisatie: beheersovereenkomst stad - OCMW: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
In december 2015 sloten stad en OCMW Sint-Niklaas een beheersovereenkomst af. Gelet op de 
inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur en de grondige wijzigingen in de bestuurlijke 
context, moet deze beheersovereenkomst geactualiseerd worden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 196.
Gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2015 tot vaststelling van de vorige versie van de 
beheersovereenkomst stad - OCMW.
Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2015 tot vaststelling van de 
vorige versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW.

Argumentatie
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In de vorige versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW (in bijlage 1) lag de nadruk op het 
overbruggen van de verschillen tussen de werking van de stad en het OCMW. Er ging ook veel 
aandacht naar het juridisch sluitend krijgen van de aansturing en evaluatie van personeelsleden 
en de financiële verrekening van het gebruik van elkaars diensten en middelen. 
Intussen is de lokale context helemaal veranderd, met de inwerkingtreding van het decreet 
lokaal bestuur en de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur, voor wie 
decretaal voorzien is dat ze voor beide organisaties werken. In de nieuwe beheersovereenkomst 
(in bijlage 2) gaat het dan ook voor een groot deel over de verdere delegatie van de 
bevoegdheden die aan de directeurs worden toevertrouwd (artikel 5). Het uitgangspunt hierbij is 
dat de directeurs bij verdere delegatie altijd aan zowel stads- als OCMW-personeelsleden 
kunnen delegeren. Op die manier kan er vlot gewerkt worden, los van het juridisch 
werkgeverschap. 
In de nieuwe beheersovereenkomst gaan we ervan uit dat stad en OCMW, hoewel juridisch twee 
verschillende entiteiten, dezelfde doelstellingen nastreven en dat het ene bestuur op een zo 
vlot mogelijke manier een beroep moet kunnen doen op het andere. Dat wordt mogelijk door 
hierover een aantal algemene bepalingen op te nemen in de beheersovereenkomst (artikelen 1-
4): het gebruik van elkaars diensten, middelen en personeelsleden en de organisatie van een 
gezamenlijke werving en selectie. 
De beheersovereenkomst die nu voorligt, regelt een aantal zaken voor een vlotte doorstart na 
de vernieuwing van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, maar het is geen 
eindpunt. In de loop van 2019 moet de relatie met het Zorgpunt Waasland verder op punt 
worden gezet en worden er best ook beslissingen genomen over welke diensten stads- dan wel 
OCMW-diensten blijven (artikel 6), wat dan uiteraard ook financiële gevolgen heeft (artikel 7). 
De manier waarop de beheersovereenkomst in de toekomst kan worden aangepast, wordt 
eveneens voorzien (artikel 8).

Adviezen
Afdeling personeel: Gunstig advies.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

met 22 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
de beheersovereenkomst, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 16 
december 2015 en de gemeenteraad op 18 december 2015 op te heffen en de geactualiseerde 
versie van de beheersovereenkomst stad - OCMW, die als bijlage aan de notulen wordt gehecht, 
vast te stellen met ingang van 1 februari 2019.

Bijlagen
Bijlage 1 Beheersovereenkomst stad - OCMW 2015
Bijlage 2 Beheersovereenkomst stad - OCMW 2019-01-25

HR
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3 2019_OR_00001 Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
De algemeen directeur staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. Wat onder het begrip 
dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond
Decreet over het lokaal bestuur, artikelen 77 en 170.

Argumentatie
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgesteld om het begrip dagelijks 
personeelsbeheer inhoudelijk op dezelfde wijze vast te stellen als tijdens de vorige 
bestuursperiode, met een aantal kleine aanpassingen. De aanpassingen zijn het gevolg van de 
actualisatie van sommige bepalingen.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

met algemene stemmen (35)

Artikel 1
dat onder dagelijks personeelsbeheer wordt verstaan:

Vorming:
- goedkeuring studiedagen en interne cursussen tot 2.500 EUR (exclusief btw, maar met 
inbegrip van terugbetaling, dienstvrijstelling …);
- toelating voor werkbezoeken, examenjury, optreden als spreker;
- aanvragen rijbewijzen en betaling kosten;
- opleggen verplichte opleidingen;
- toelating voor langdurige opleidingen en langdurige schoolse opleidingen die leiden tot 
diploma + opleidingsbeding, kosten- en compensatieregeling bij niet-verplichte 
avondschoolopleidingen;
- betaalbaarstelling vormingsfacturen tot 2.500 EUR (exclusief btw);
- toewijzing interne cursussen (VDAB, Syntra ...) tot 2.500 EUR (exclusief btw);
- terugbetaling kosten langdurige opleidingen.

Personeelsbeheer en wedden:
- verlenging vermindering arbeidsprestaties;
- toekenning disponibiliteit wegens ziekte + onderzoek pensioencommissie;
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- toekenning halvedagprestaties op doktersadvies;
- toekenning verlof zonder wedde/onbetaald verlof;
- vaststelling onwettige afwezigheid (inhouding wedde);
- vaststelling en wijziging individuele uurroosters;
- kennisneming erkenning arbeidsongeval; 
- kennisneming genezing in arbeidsongevallen met of zonder restletsel zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid
- toekenning rente in arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid
- in aanmerking nemen privédiensten/vaststellen individuele wedde;
- toekenning/intrekking vermindering arbeidsprestaties;
- toekenning invaliditeitsvergoeding.

Loopbaanbegeleiding:
- vaststelling functiebeschrijvingen;
- aanduiding evaluatoren;
- toewijzen tewerkstellingsplaats.

Selectie en organisatie:
- vaststelling datum indiensttreding;
- stageaanvragen/vrijwilligerswerk.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

4 2019_OR_00010 Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat van rechtswege uit dezelfde leden als de 
gemeenteraad. De raad voor maatschappelijk welzijn moet samengesteld zijn uit personen van 
een verschillend geslacht. Mevrouw Saloua El Moussaoui was verontschuldigd voor de 
installatievergadering en legt bijgevolg de eed af in de eerstvolgende zitting van de 
gemeenteraad. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de eedaflegging 
van raadslid Saloua El Moussaoui en daaruitvolgend de volledige samenstelling van zowel de 
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn.  

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 68.
Gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2019 over de installatie van een gemeenteraadslid en 
vaststelling van de rangorde. 

Argumentatie
De leden van de gemeenteraad zijn van rechtswege de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Besluit
De ocmw-raad beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de eedaflegging van raadslid Saloua El Moussaoui en de daaruitvolgende 
van rechtswege en geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die bestaat 
uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

5 2019_OR_00012 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Algemeen Ziekenhuis 
Waasland: aanduiding leden algemene vergadering en 
raad van beheer

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Algemeen Ziekenhuis Waasland vzw aan te duiden, alsook de leden 
voor de raad van beheer.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40.
Statuten AZ Waasland vzw.

Argumentatie
Artikel 11 § 1 van de statuten van Algemeen Ziekenhuis Waasland vzw (AZ Waasland) bepaalt 
dat de algemene vergadering van AZ Waasland vzw is samengesteld uit zestien 
stemgerechtigde leden, als volgt aangeduid:
- twaalf leden door de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Niklaas;
- vier leden door de raad voor maatschappelijk welzijn van Hamme.
De OCMW-voorzitters zijn ambtshalve lid van de algemene vergadering binnen het hierboven 
vermeld aantal leden. 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer.
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Daarnaast kan elke vertegenwoordiger twee deskundige ambtenaren of externe personen 
afvaardigen in de algemene vergadering, evenwel zonder stemrecht.
Per deelgenoot wordt één afgevaardigde van het gemeente- of stadsbestuur aangewezen om 
aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Hij/zij heeft geen stemrecht.

De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, bestaande uit acht beheerders, 
namelijk:
- zes afgevaardigden van het OCMW van Sint-Niklaas;
- twee afgevaardigden van het OCMW van Hamme.
De OCMW-voorzitters zijn ambtshalve lid van de raad van bestuur binnen het hierboven 
vermeld aantal leden. 
Tot de zes afgevaardigden van het OCMW van Sint-Niklaas kunnen twee stemgerechtigde 
deskundigen behoren die geen lid zijn van de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze 
deskundige beheerders zijn ambtshalve lid, zonder stemrecht, van de algemene vergadering.

Eén of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn in de vereniging vertegenwoordigen, worden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in een enkele stemronde. Elk lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van 
stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
Hoe de stemming verloopt: een stemronde per artikel waarbij iedereen één stem heeft. De 
personen met de meeste stemmen zijn verkozen. 
Voorbeeld:
- acht personen hebben drie stemmen;
- zes personen hebben twee stemmen;
- de andere kandidaten hebben één stem of geen stem.
Die acht personen met drie stemmen + de drie jongste kandidaten met twee stemmen zijn 
verkozen. 

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Algemeen 
Ziekenhuis Waasland vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Koen De Smet, de heer Luk Huys, de heer Filip Herman, de heer 
Maxime Callaert, mevrouw Veerle De Beule, de heer Bart Merckx;
- door de fractie Open Vld: mevrouw Ine Somers, de heer Karel Noppe;
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Marc Huys;
- door de fractie CD&V: de heer Jos De Meyer;
- door de fractie sp.a: de heer Hasan Bilici;
- door de fractie PVDA: de heer Jef Maes.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1:
- de heer Koen De Smet: 3 ja-stemmen;
- de heer Luk Huys: 3 ja-stemmen;
- de heer Filip Herman: 3 ja-stemmen;
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- de heer Maxime Callaert: 3 ja-stemmen;
- mevrouw Veerle De Beule: 3 ja-stemmen;
- de heer Bart Merckx: 2 ja-stemmen;
- mevrouw Ine Somers: 2 ja-stemmen;
- de heer Karel Noppe: 2 ja-stemmen;
- de heer Marc Huys: 2 ja-stemmen;
- de heer Jos De Meyer: 6 ja-stemmen;
- de heer Hasan Bilici: 5 ja-stemmen;
- de heer Jef Maes: geen stem.

Artikel 3
- de heer Maxime Callaert: 7 ja-stemmen;
- de heer Koen De Smet: 7 ja-stemmen;
- de heer Karel Noppe: 7 ja-stemmen;
- de heer Frans Wymeersch: 2 ja-stemmen;
- de heer Jos De Meyer: 7 ja-stemmen;
- de heer Hasan Bilici: 5 ja-stemmen.

Artikel 1
volgende raadsleden aan te duiden als lid van de algemene vergadering van AZ Waasland vzw:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Bart Merckx, raadslid, °2 augustus 1974, Vrasenestraat 27, 9100 Nieuwkerken;
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Houten Schoen 77 A, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
- de heer Marc Huys, raadslid, °30 april 1944, Regentiestraat 45, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele;
- de heer Hasan Bilici, raadslid, °24 september 1968, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
kennis te nemen van aanstelling van rechtswege van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn als lid van de algemene vergadering en de raad van beheer van AZ 
Waasland vzw.

Artikel 3
volgende raadsleden aan te duiden als lid van de raad van beheer van AZ Waasland vzw:
- de heer Maxime Callaert; raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele;
- de heer Hasan Bilici, raadslid, °24 september 1968, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
gecoördineerde statuten AZ Waasland
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6 2019_OR_00013 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Verenigde Ziekenhuizen van 
Waas en Durme vzw: aanduiding leden algemene 
vergadering en voordracht leden raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd twee vertegenwoordigers voor de 
algemene vergadering van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw aan te duiden, 
alsook twee leden voor de raad van bestuur voor te dragen. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 501 tot en met 507. 
Statuten Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw.

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van AZ Waas en Durme wordt de algemene 
vergadering samengesteld uit de deelgenoten van de vereniging. De zeven deelgenoten van de 
vereniging worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door tweeëntwintig 
vertegenwoordigers. Het aantal vertegenwoordigers waarover elke deelgenoot beschikt, wordt 
bepaald in verhouding tot het aantal bedden en/of de omzet ingebracht in de vereniging. 
Hieruit volgt dat de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Niklaas twee stemgerechtigde 
vertegenwoordigers mag aanduiden. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen 
zich in de algemene vergadering slechts laten vertegenwoordigen door leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn, ongeacht de mogelijkheid om als vertegenwoordigend raadslid voor 
bepaalde aangewezen zittingen een volmacht te verlenen aan een ander niet reeds 
stemgerechtigd raadslid van dezelfde raad voor maatschappelijk welzijn. Aan de 
vertegenwoordigers van de deelgenoten in de algemene vergadering kan een presentiegeld 
worden toegekend. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het presentiegeld.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van AZ Waas en Durme wordt de vereniging 
bestuurd door een raad van bestuur. Een aantal deelgenoten zijn in de raad van bestuur 
vertegenwoordigd door vijftien stemgerechtigde vertegenwoordigers. Het OCMW van Sint-
Niklaas mag twee stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de raad van bestuur voordragen. 
Iedere deelgenoot draagt zijn kandidaat stemgerechtigde vertegenwoordiger(s) voor ter 
benoeming door de algemene vergadering. Het OCMW kan ervoor opteren om maximaal één 
derde van de bestuurders aan te wijzen als deskundige die geen lid zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De algemene vergadering kan aan de vertegenwoordigers van de 
deelgenoten-bestuurders een presentiegeld toekennen. In voorkomend geval bepaalt de 
algemene vergadering het bedrag van het presentiegeld.
Eén of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn in de vereniging vertegenwoordigen, worden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in een enkele stemronde. Elk lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van 
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stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
Hoe de stemming verloopt: iedereen heeft één stem. De personen met de meeste stemmen zijn 
verkozen. Er is een stemronde voor de algemene vergadering en een stemronde voor de raad 
van bestuur. 
Voorbeeld:
- acht personen hebben drie stemmen;
- zes personen hebben twee stemmen;
- de andere kandidaten hebben één stem of geen stem.
De twee jongste kandidaten met drie stemmen zijn verkozen. 

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Verenigde 
Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Bart Merckx;
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Anneke Luyckx;
- door de fractie CD&V: de heer Jos De Meyer.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van Verenigde Ziekenhuizen 
van Waas en Durme vzw:
- door de fractie N-VA: de heer Bart Merckx;
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Femke Pieters;
- door de fractie CD&V: de heer Jos De Meyer.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1
- de heer Bart Merckx: 22 ja-stemmen;
- mevrouw Anneke Luyckx: 2 ja-stemmen;
- de heer Jos De Meyer: 11 ja-stemmen.

Artikel 2
- de heer Bart Merckx: 22 ja-stemmen;
- mevrouw Femke Pieters: 2 ja-stemmen;
- de heer Jos De Meyer: 11 ja-stemmen.

Artikel 1
als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergaderingen van 
Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme aan te duiden:
- de heer Bart Merckx, raadslid, °2 augustus 1974, Vrasenestraat 27, 9100 Nieuwkerken;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele.

Artikel 2
als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Verenigde 
Ziekenhuizen Waas en Durme voor te dragen:
- de heer Bart Merckx, raadslid, °2 augustus 1974, Vrasenestraat 27, 9100 Nieuwkerken;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele.
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Bijlagen
statuten az nikolaas (verenigde ziekenhuizen waas en durme)

7 2019_OR_00014 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: 
aanduiding leden algemene vergadering en raad van 
bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd drie effectieve en drie 
plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland 
aan te duiden, alsook drie leden voor de raad van bestuur voor te dragen.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2. 
Statuten Zorgpunt Waasland.

Argumentatie
Voor de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland moeten drie afgevaardigden 
worden aangeduid. Voor elke afgevaardigde moet ook een vervanger worden aangeduid. Deze 
plaatsvervanger wordt op dezelfde wijze aangeduid als de afgevaardigde die hij vervangt.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van het Zorgpunt Waasland bestaat de algemene 
vergadering uit afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging. Er worden drie 
afgevaardigden aangewezen per OCMW.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van Zorgpunt Waasland wordt de vereniging beheerd 
door een raad van bestuur.
Elke deelgenoot mag drie bestuurders afvaardigen. Deze bestuurders moeten lid zijn van de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 
Zij worden bij geheime stemming en in één enkele stemronde aangeduid. Elk raadslid beschikt 
over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen. De algemene 
vergadering van Zorgpunt Waasland kan ten hoogste twee experts (onafhankelijke bestuurders) 
aanduiden als niet stemgerechtigde leden voor de raad van bestuur. Deze aanstelling gebeurt 
voor één lokale bestuursperiode, na goedkeuring door de raden voor maatschappelijk welzijn 
van de deelgenoten. Sint-Niklaas kan dus iemand voordragen, maar dit hoeft niet. 
Eén of meer leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn in de vereniging vertegenwoordigen, worden door de raad voor 
maatschappelijk welzijn aangewezen bij geheime stemming en in een enkele stemronde. Elk lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van 
stemmen is de jongste kandidaat in jaren verkozen.
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Hoe de stemming verloopt: een stemronde per artikel waarbij iedereen één stem heeft. De 
personen met de meeste stemmen zijn verkozen. 
Voorbeeld:
- acht personen hebben drie stemmen;
- zes personen hebben twee stemmen;
- de andere kandidaten hebben één stem of geen stem.
De twee/drie jongste kandidaten met drie stemmen zijn verkozen.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering van Zorgpunt 
Waasland:
- door de fractie N-VA: de heer Maxime Callaert (eff.) en de heer Filip Herman (pv.);
- door de fractie Groen: mevrouw Sofie Heyrman (eff.) en mevrouw Mia Mortier (pv.);
- door de fractie Vlaams Belang: de heer Frans Wymeersch (eff.) en mevrouw Femke Pieters 
(pv.);
- door de fractie CD&V: mevrouw Saloua El Moussaoui (eff.) en de heer Johan Uytdenhouwen 
(pv.);
- door de fractie PVDA: de heer Jef Maes (eff.).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland:
- door de fractie N-VA: de heer Maxime Callaert;
- door de fractie Groen: mevrouw Sofie Heyrman;
- door de fractie Vlaams Belang: mevrouw Anneke Luyckx;
- door de fractie sp.a: mevrouw Christel Geerts.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 1
- de heer Maxime Callaert (eff.) en de heer Filip Herman (pv.): 11 ja-stemmen;
- mevrouw Sofie Heyrman (eff.) en mevrouw Mia Mortier (pv.): 11 ja-stemmen;
- de heer Frans Wymeersch (eff.) en mevrouw Femke Pieters (pv.): 1 ja-stem;
- mevrouw Saloua El Moussaoui (eff.) en de heer Johan Uytdenhouwen (pv.): 10 ja-stemmen;
- de heer Jef Maes (eff.): 1 ja-stem;
en 1 onthouding.

Artikel 2
- de heer Maxime Callaert: 11 ja-stemmen;
- mevrouw Sofie Heyrman: 11 ja-stemmen;
- mevrouw Anneke Luyckx: 1 ja-stem;
- mevrouw Christel Geerts: 11 ja-stemmen;
en 1 onthouding.

Artikel 1
vanaf maart 2019 als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene 
vergaderingen van Zorgpunt Waasland aan te duiden:
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- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele;
- mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid, °15 september 1978, Driegaaienstraat 115, 9100 Sint-
Niklaas.

met als plaatsvervanger
- de heer Filip Herman, raadslid, °12 maart 1978, Breedstraat 91, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Mia Mortier, raadslid, °31 juli 1961, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid, °19 juli 1969, Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
vanaf maart 2019 als lid van de raad van bestuur van het Zorgpunt Waasland aan te duiden:
- de heer Maxime Callaert, raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele;
- mevrouw Christel Geerts, raadslid, °25 juli 1961, Prinses J. Charlottelaan 129, 9100 Sint-
Niklaas.

Bijlagen
statuten Zorgpunt Waasland

WELZIJN

Mens

8 2019_OR_00015 Lokale Adviescommissie: aanstelling vertegenwoordigers

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Mens

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd twee vertegenwoordigers aan te 
stellen, uit de leden van het bijzonder comité sociale dienst, voor de Lokale Adviescommissie 
(LAC).

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 tot wijziging van artikel 2 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de 
werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en 
water.
Decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het 
kader van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, artikel 7, §1, vervangen 
bij het decreet van 25 mei 2007.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 87 en 90.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de 
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werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en 
water. 

Argumentatie
De LAC beslissen omtrent het af-heraansluiten van water, gas of electriciteit van een abonnee 
in Sint-Niklaas.
Met de start van de nieuwe legislatuur, is het noodzakelijk dat één of meerdere 
vertegenwoordigers worden aangeduid door de raad voor maatschappelijk welzijn voor de LAC.
De Vlaamse Regering besliste op 21 december 2018 dat de mandataris die namens het lokaal 
bestuur in de LAC dient te zetelen vanaf 1 januari 2019 een lid moet zijn van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.
Het decreet legt vast dat er minstens één vertegenwoordiger moet aangeduid worden. Om de 
continuiteit van de dienst/hulpverlening te garanderen vragen we om een vertegenwoordiger 
en een vervanger aan te duiden.

Momenteel wordt er maandelijks een LAC energie georganiseerd en per kwartaal een LAC 
water.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de Lokale Adviescommissie:
- door de fracties Groen en N-VA: mevrouw Liliane Verbeke (eff.) en de heer Bernd Van Besauw 
(pv.);
- door de fractie CD&V: mevrouw Marleen Cathoir (eff.).

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de Lokale Adviescommissie:

- door de fracties Groen en N-VA: mevrouw Liliane Verbeke (eff.) en de heer Bernd Van 
Besauw (pv.);

- door de fractie CD&V: mevrouw Marleen Cathoir (eff.).

 

Adviezen
Bestuursadministratie (BEA): Gunstig advies.

Besluit
De ocmw-raad beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

- mevrouw Liliane Verbeke (eff.) en de heer Bernd Van Besauw (pv.): 22 ja-stemmen;
- mevrouw Marleen Cathoir (eff.): 13 ja-stemmen.

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in de Lokale Adviescommissie aan 
te duiden:
- mevrouw Liliane Verbeke;
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met als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- de heer Bernd Van Besauw.

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Woningen in beheer van het OCMW

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Het OCMW is eigenaar van en/of heeft een aantal woningen in beheer. Deze woningen worden 
gebruikt als 'noodwoningen'.
Graag had ik vernomen:
- Hoeveel woningen hebben dit statuut en waar zijn die gelegen?
- Wat is de bezettingsgraad hic et nunc en ad hoc per woning ? Welke mensen wonen daar, 
sedert wanneer en tot wanneer?
- Wat wordt hiervoor betaald en door wie?
- Wat is de reden van toekenning van de noodwoning en wie heeft dat beslist? 
Het is een niet zo goed bewaard geheim dat naast het sporadisch herbergen van daklozen in 
hotel 'De Spiegel', daklozen ook in de noodwoningen overnachten. Dat is in feite een 
oneigenlijk gebruik van deze faciliteit. Daklozen moeten structureel kunnen opgevangen 
worden in een faciliteit voor nachtopvang -vooral nu in de winter- zoals in andere 
centrumsteden. Wanneer gaat het OCMW daarin voorzien, hoe en waar?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Zorgpunt Waasland, beheer en 
onderhoud gebouwen

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Bart De Bruyne.

Toelichting
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Volgens de statuten en de beheersovereenkomst blijven de gebouwen, waar Zorgpunt gebruik 
van maakt, eigendom van het OCMW. Onderhoud en herstelling moeten echter gebeuren door 
Zorgpunt maar dit wordt wel gefinancierd door het OCMW.

De vraag kan gesteld worden in hoeverre deze manier van werken praktisch kan genoemd 
worden.
Vragen :
- Welke gebouwen vallen onder deze werkwijze?
- Welke herstellingen en/of onderhoudswerkzaamheden zijn dit jaar nodig en welke zijn 
voorzien?
- Wat is de objectieve reden om deze financieringswerkwijze te hanteren?

IR 3 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: OCMW: nominatieve organogram 
publicatie

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt om de link naar het organogram op te 
nemen in het overzicht van de mondelinge vragen.

Toelichting
Sedert de decretale inkanteling van het OCMW in de stedelijke administratie en het opstarten 
van 'Zorgpunt Waasland vzw' is het organogram van het OCMW aangepast. Dit organogram is 
echter maar gedeeltelijk nominatief ingevuld en zeker nog niet publiekelijk gemaakt. Dit is toch 
van belang teneinde wij niet alleen maar ook de bevolking moet weten bij en wie en waarvoor 
en waar men moet te rade gaan. 
Ik denk dat het noodzakelijk is dat we een gedetailleerd organogram gepubliceerd krijgen en 
wereldkundig gemaakt met alle gegevens inclusief contactgegevens, en bevoegdheden van 
cluster- en andere managers, diensthoofden en dergelijke. Dit is niet alleen belangrijk voor de 
raadsleden maar ook en vooral voor de bevolking die op deze diensten beroep moet of wil 
doen.


