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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 22 februari 2019
Notulen openbare zitting

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

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA)

23 februari 2019 0:20 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00016 Notulen zitting raad voor maatschappelijk welzijn 25 
januari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de zitting van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 25 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 van 
de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 25-01-2019

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

2 2019_OR_00017 Organisatiebeheersing: Audio: auditcharter en 
samenstelling auditcomité: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Verslag
Toelichting door schepen Peter Buysrogge.

Bondige toelichting
De stad en het OCMW Sint-Niklaas zijn eerder allebei toegetreden tot Audio, een organisatie in 
de vorm van een welzijnsvereniging die audits uitvoert uitsluitend bij gemeentebesturen en 
OCMW’s. Hiertoe moesten drie voorwaarden vervuld worden: het aangaan van een lidmaatschap 
bij Audio, het goedkeuren van het auditcharter van Audio en de oprichting van een auditcomité. 
Naar aanleiding van onder andere het decreet lokaal bestuur heeft Audio een nieuw charter 
opgesteld en moet het auditcomité opnieuw worden samengesteld, gemeenschappelijk voor 
stad en OCMW.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het auditcharter en de samenstelling 
van het auditcomité goed te keuren.
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Juridische grond
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2010 houdende de 
toetreding tot de vereniging Audio, goedkeuring van het auditcharter en aanstelling leden 
audit-comité.
Statuten van Audio.

Argumentatie
Onder andere door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de 
auditrapportering heeft Audio het auditcharter moeten aanpassen. Het aangepaste charter werd 
door de Raad van Beheer van 7 december 2018 goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen 
betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het auditcomité (artikel 3) en de 
auditrapportering (artikel 8).
Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit afgevaardigden van het 
beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité 
sociale dienst en/of de eerste schepen, de algemeen directeur en de financieel directeur in het 
comité. Een lid kan externe onafhankelijke personen aanduiden om te zetelen in het 
auditcomité, als ze kunnen bijdragen tot de verdere verbetering van het beheer van de 
organisatie.
Het auditcomité nodigt de directeur van Audio systematisch uit op zijn vergaderingen en maakt 
hem/haar tijdig de agenda, alle verslagen en documentatie over. De directeur Audio kan in 
bijzondere omstandigheden aan de voorzitter van het auditcomité vragen het comité bijeen te 
roepen.
Audit Vlaanderen beveelt algemeen als goede praktijk aan dat er in een auditcomité ook een lid 
van de oppositie wordt opgenomen.
Gelet op de bevoegdheidsverdeling wordt schepen Buysrogge voorgesteld als voorzitter, en 
minstens schepen Hanssens als lid (tevens te mandateren afgevaardigde voor de algemene 
vergadering Audio) aan te duiden. Als extern lid, wordt de directeur Interne Audit van het lokaal 
bestuur van Gent voorgesteld. 
Het auditcomité komt tweemaandelijks bijeen. Op de agenda staan:
- bepalen onderzoeksopdrachten Audio;
- managementopvolging van audits en opvolgaudits Audio;
- managementopvolging van (thema)rapporten Audit Vlaanderen;
- organisatiebeheersingssysteem: bepaling kader en opvolging via tussentijdse rapportering.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en s.pa) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
het auditcomité voor het OCMW Sint-Niklaas als volgt samen te stellen:
Voorzitter: Peter Buysrogge, schepen;
Leden:
- Carl Hanssens, schepen;
- Bart De Bruyne, schepen;
- Joost Robbe, directeur Interne Audit stad en OCMW Gent;
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- Johan Verhulst, algemeen directeur stad en OCMW;
- Bart Foubert, financieel directeur stad en OCMW.
Secretaris: Veerle Verhoestraete, beleidsadviseur team beleidsondersteuning.

Artikel 2
het auditcharter vastgesteld door de Raad van Bestuur van Audio op 7 december 2018 goed te 
keuren.

Bijlagen
Auditcharter 20181207

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Toelichting door voorzitter Mia Mortier. De stembriefjes voor de afvaardiging in verenigingen, 
vennootschappen en samenwerkingsverbanden vanuit het OCMW Sint-Niklaas worden 
uitgedeeld en weer worden opgehaald na de stemming.

3 2019_OR_00020 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Infohos: aanduiding lid 
algemene vergadering 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd één of meerdere vertegenwoordigers 
voor de algemene vergadering van Infohos (in vereffening) aan te duiden.

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

Argumentatie
Infohos is een vereniging gespecialiseerd in het aanbieden van ICT-toepassingen aan de 
zorgsector. De vereniging bereikte op 24 oktober 2016 de maximumduur van dertig 
jaar. Infohos besliste in 2012 om de vereniging te verlengen, maar volgde niet de juiste 
procedure, waardoor de vereniging na verloop van dertig jaar overeenkomstig het OCMW-
decreet, van rechtswege ontbonden wordt. Intussen zijn de activiteiten van Infohos reeds een 
tijdje overgeheveld naar de bvba Infohos Services, zodat de activiteiten en dienstverlening van 
Infohos verzekerd blijven.
Er wordt gevraagd om minimum één en maximum vijf afgevaardigde(n) aan te duiden om te 
zetelen in de algemene vergadering van de vereniging lnfohos in vereffening. Deze 
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afgevaardigden ontvangen geen zitpenning. Er zal meer dan waarschijnlijk slechts één 
vergadering per jaar zijn.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Koen De Smet: 25 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 7 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Infohos aan 
te duiden: 
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.

4 2019_OR_00019 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: aanduiding lid 
algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Audio aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten van Audio.

Argumentatie
De algemene vergadering van Audio is samengesteld uit de afgevaardigden van de 
deelgenoten. Elke deelgenoot van de vereniging, en dit zowel voor een stichtende als een 
toetredende deelgenoot, heeft recht op één vertegenwoordiger in de algemene vergadering. De 
algemene vergadering vergadert minstens één maal per jaar. De afgevaardigden kunnen per 
brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan een andere afgevaardigde 
volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. Een afgevaardigde mag niet 
meer dan drie volmachten uitoefenen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:
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bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Peter Buysrogge: 27 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 7 onthoudingen
- mevrouw Anneke Luyckx: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Audio aan 
te duiden:
- de heer Peter Buysrogge, °15 maart 1976, Stationswegel 14 A, 9111 Belsele.

Bijlagen
statuten Audio
E-mail nieuwe samenstelling raad van bestuur AUDIO

5 2019_OR_00021 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Integratieprojecten Welzijn en 
Werkgelegenheid vzw en Jobs en Milieu (JOMI) 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 vertegenwoordigers aan te duiden 
voor de algemene vergaderingen van Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw en 
JOMI vzw en vertegenwoordigers voor te dragen voor de raden van bestuur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw. 
Statuten Jobs en Milieu vzw. 

Argumentatie
Jomi vzw is een dochtervereniging van Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw.
Voor de beide verenigingen heeft de raad voor maatschappelijk welzijn recht op een 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. Voor de raad van bestuur kan een 
vertegenwoordiger worden voordragen.
Een werkelijk lid mag zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander 
werkelijk lid. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:
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bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- de heer Bart Douibi: 27 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Bart Douibi: 27 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 6 onthoudingen

Artikel 3:
- de heer Bart Douibi: 27 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Roland Pannecoucke: 8 ja-stemmen, 17 nee-stemmen, 14 onthoudingen

Artikel 4:
- de heer Bart Douibi: 27 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van 
Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid aan te duiden:
- de heer Bart Douibi.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de raad van bestuur van 
Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid voor te dragen:
- de heer Bart Douibi.

Artikel 3
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Jobs en 
Milieu vzw aan te duiden:
- de heer Bart Douibi.

Artikel 4
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Jobs en Milieu 
vzw voor te dragen:
- de heer Bart Douibi.

Bijlagen
IPW Statuten
IPW Statutenwijziging
Jomi statuten
Jomi wijziging statuten 2017

6 2019_OR_00023 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Logo-Waasland vzw: 
aanduiding lid algemene vergadering 

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie
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Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Logo-Waasland vzw aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 77.
Statuten van Logo-Waasland vzw. 

Argumentatie
Overeenkomstig artikel 10 van de statuten bestaat de algemene vergadering uit alle leden van 
de vereniging. Elk lid beschikt over één stem. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- mevrouw Els Cant: 30 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 2 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Logo-
Waasland vzw aan te duiden:
- mevrouw Els Cant, diensthoofd dienst diversiteit, samenleving en preventie. 

Bijlagen
statuten Lokaal Gezondheidsoverleg Waasland vzw

7 2019_OR_00024 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Regionaal Welzijnsoverleg 
Waasland vzw: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een lid aan te duiden voor de 
algemene vergadering van Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 77.
Statuten Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw 
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Argumentatie
Het OCMW Sint-Niklaas heeft recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
Regionaal welzijnsoverleg Waasland vzw.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Gerry Van de Steene: 28 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 8 onthoudingen
- de heer Frans Wymeersch: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in de algemene vergadering van Regionaal 
Welzijnsoverleg Waasland vzw aan te duiden:
- de heer Gerry Van de Steene, clustermanager welzijn. 

Bijlagen
statuten Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw

8 2019_OR_00025 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Geïntegreerde Zorg Waasland 
vzw: aanduiding lid algemene vergadering en voordracht 
kandidaat-bestuurder raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een effectieve vertegenwoordiger aan 
te duiden voor de algemene vergadering en een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor de 
raad van bestuur van Geïntegreerde Zorg Waasland vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 77.
Statuten Geïntegreerde Zorg Waasland vzw.

Argumentatie
Het OCMW Sint-Niklaas is lid van Geïntegreerde Zorg Waasland vzw en heeft recht op een 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vereniging en kan desgewenst ook een 
kandidaat-bestuurder voordragen voor de raad van bestuur van de vereniging.
Er wordt voorgesteld de heer Luc Vermeiren voor te dragen als kandidaat-bestuurder. In 
bijgevoegde brief meldt hij dat vanuit de trekkersgroep, waarin hijzelf de laatste twee jaar het 
financiële luik op zich nam (vanuit OCMW Sint-Niklaas), samen met Isabelle Perilleux, financieel 
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directeur van AZ Nikolaas, wordt gevraagd om hem vanuit het OCMW te laten voorstellen als lid 
van het bestuur vanwege de lokale besturen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artkel 1: 
- de heer Luc Vermeiren: 28 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 9 onthoudingen
- de heer Marc Huys: 7 ja-stemmen, 19 nee-stemmen, 13 onthoudingen

Artikel 2:
- de heer Luc Vermeiren: 33 ja-stemmen, 2 nee-stemmen, 4 onthoudingen

Artikel 1
als effectieve vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering 
van Geïntegreerde Zorg Waasland vzw aan te duiden:
- de heer Luc Vermeiren, adjunct-financieel directeur.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Geïntegreerde 
Zorg Waasland vzw voor te dragen:
- de heer Luc Vermeiren, adjunct-financieel directeur.

Bijlagen
statuten Geïntegreerde Zorg Waasland
oprichting VZW geintegreerde zorg Waasland - Luc Vermeiren

9 2019_OR_00028 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Verenigde Ziekenhuizen van 
Waas en Durme vzw: voordracht lid bureau

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor 
het bureau van de raad van bestuur van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 501 tot en met 507. 
Statuten Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw.
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Argumentatie
De statuten van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw (AZ Waas en Durme vzw) 
schrijven voor dat er in het bureau zes stemgerechtigde vertegenwoordigers zetelen die worden 
voorgedragen door de desbetreffende deelgenoten. Het OCMW Sint Niklaas kan één 
stemgerechtigde vertegenwoordiger voordragen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- de heer Bart Merckx: 29 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 3 onthoudingen

Artikel 1
volgende persoon voor te dragen als lid van het Bureau van de raad van bestuur van Verenigde 
Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw:
- de heer Bart Merckx, raadslid, °2 augustus 1974, Vrasenestraat 27, 9100 Nieuwkerken.

Bijlagen
statuten az nikolaas (verenigde ziekenhuizen waas en durme)

10 2019_OR_00026 OCMW Sint-Niklaas: aanduiding voogd en toeziende 
voogd

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een voogd en een toeziend voogd 
aan te duiden.

Juridische grond
Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 63, 64 
en 65.

Argumentatie
Artikel 63 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
bepaalt dat elke minderjarige over wie niemand het ouderlijk gezag, de voogdij of de materiële 
bewaring heeft, toevertrouwd wordt aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
van de gemeente waar hij zich bevindt.
Artikel 64 van diezelfde wet bepaalt dat de jeugdrechtbank of het comité voor de 
jeugdbescherming aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de kinderen kunnen 
toevertrouwen over wie het centrum reeds de materiële bewaring heeft en van wie de ouders 
geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag zijn ontzet.
Artikel 65 van de vermelde wet tenslotte bepaalt dat in de gevallen bedoeld in de twee 
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voorgaande artikelen de raad voor maatschappelijk welzijn onder haar leden een persoon 
aanwijst die de taak van voogd zal vervullen alsook een persoon die de taak van toeziend voogd 
zal vervullen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
Artikel 1:
- mevrouw Marijke Henne: 27 ja-stemmen, 7 nee-stemmen, 5 onthoudingen

Artikel 2:
- mevrouw Vanessa Blommaert: 26 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 9 onthoudingen

Artikel 1
als voogd aan te duiden:
- mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas.

Artikel 2
als toeziende voogd aan te duiden:
- mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid, °17 augustus 1977, Regentiestraat 40 b 9, 9100 Sint-
Niklaas.

11 2019_OR_00022 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: algemene vergadering tot statutenwijziging: 
akteneming agenda, bepaling mandaat 
vertegenwoordiger en aanduiden vertegenwoordiger

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Toelichting door burgemeester Lieven Dehandschutter.

Bondige toelichting
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland worden gewijzigd. Hiertoe wordt een buitengewone 
algemene vergadering belegd met de huidige samenstelling. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging 
goed te keuren, het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de 
vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden. 
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Argumentatie
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten van het 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland gewijzigd worden. 
De tekst met het voorstel tot wijziging van de statuten wordt toegevoegd als bijlage. De tekst 
start met de wijziging in de deelgenoten, vervolgens alle overige wijzigingen voorafgegaan 
door een toelichting per artikel. Belangrijkste hierbij is een wijziging in afvaardiging van de 
deelgenoten. 
Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen is 
volgend voorstel gedaan:
- aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur en 
algemene vergadering al dan niet wensen te behouden;
- aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordiging 
in de raad van bestuur en algemene vergadering én overeenkomstig artikel 483 van het decreet 
lokaal bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van het Sociaal 
Verhuurkantoor. 
- aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken tot één 
stemgerechtigd lid per deelgenoot voor de raad van bestuur én één bijkomend stemgerechtigd 
lid per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering.
- aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet stemgerechtigd) 
voor de raad van bestuur (bv: algemeen directeur, hoofd sociale dienst, etc.).

De buitengewone algemene vergadering (met vereiste 2/3 meerderheid) tot wijziging van de 
stauten en het verlijden van de akte door een notaris staat gepland op 14 maart 2019. Deze 
algemene vergadering zal nog doorgaan met de huidige bestuursleden. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 27 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en s.pa) en 12 onthoudingen (Vlaams Belang en 
CD&V)

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland niet goed te 
keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 14 maart 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland niet in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen, namelijk de 
statutenwijziging. 
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Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 maart 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland:
- effectief vertegenwoordigers: de heren Koen De Smet, Walther Bruwiere en Kris Van der 
Coelden;
- plaatsvervangend vertegenwoordigers: de heren Bert De Laet en Mohammed Doudouh. 

Bijlagen
brief Soveka
Gecoördineerde statuten Sociaal Verkuurkantoor Waasland
Voorstel statutenwijziging SVK Waasland 

12 2019_OR_00027 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland: buitengewone algemene 
vergadering tot statutenwijziging: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten voor de 
Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW) worden gewijzigd. Hiertoe wordt een 
buitengewone algemene vergadering belegd met de huidige samenstelling. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging 
goed te keuren, het mandaat te bepalen van de vertegenwoordigers in deze vergadering en de 
vertegenwoordigers voor deze vergadering aan te duiden. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

Argumentatie
Gelet op de nieuwe bepalingen van het decreet lokaal bestuur moeten de statuten voor de 
Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW) worden gewijzigd. 
De tekst met het voorstel tot wijziging van de statuten, inclusief een toelichting per artikel, 
wordt toegevoegd als bijlage. 
In het voorstel wordt het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke deelgenoot in de 
algemene vergadering van DSW van drie naar twee herleid. Dit brengt een vermindering teweeg 
van de rechten van de deelgenoten in welk geval artikel 20 van de huidige statuten bepaalt dat 
een dergelijke wijziging enkel kan worden aangenomen mits voorafgaandelijke instemming van 
alle deelgenoten. 
De buitengewone algemene vergadering (met vereiste 2/3 meerderheid) tot wijziging van de 
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stauten en het verlijden van de akte door een notaris staat gepland op 14 maart 2019. Deze 
algemene vergadering zal nog doorgaan met de huidige bestuursleden. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het ontwerp van statutenwijziging van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland goed te 
keuren. 
Een exemplaar van dit ontwerp van statutenwijziging wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 2
opdracht te geven aan de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in de algemene 
vergadering op 14 maart 2019 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland in te stemmen 
met de op de agenda van deze vergadering vermelde voorstellen, namelijk de 
statutenwijziging. 

Artikel 3
volgende personen aan te duiden als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas voor de 
algemene vergadering op 14 maart 2019 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland:
- effectief vertegenwoordigers: de heren Bert De Laet, Mohamed Doudouh en Walter Bruwiere;
- plaatsvervangend vertegenwoordigers: de heer Koen De Smet en mevrouw Eline De Bruyne. 

Bijlagen
2019-01-28 BU vast bureau deelgenoten DSW
Voorstel van statutenwijziging buitengewone AV 14 03 2019
Brief DSW

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

13 2019_OR_00018 Persoonlijke rechten: appartement Truweelstraat 136: 
bezetting ter bede: voorwaarden overeenkomst: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Plannen en ontwikkelen

Bondige toelichting
In afwachting van de realisatie van een nieuw woonproject op de paterssite, gelegen tussen de 
Truweelstraat en de Leopold II-laan, wenst de stad Sint-Niklaas een bezetting ter bede toe te 
staan aan het OCMW Sint-Niklaas voor het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-
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Niklaas, om er tijdelijk een noodwoning te realiseren.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de voorwaarden van het ontwerp van 
overeenkomst betreffende de bezetting ter bede goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 77, 78 en 84.

Argumentatie
Bij akte van 26 juni 2014, verleden voor burgemeester Lieven Dehandschutter te Sint-Niklaas, 
heeft de stad de paterssite gelegen Truweelstraat - Leopold II-laan, 9100 Sint-
Niklaas, aangekocht met het oog op de realisatie van een gemengd woonproject. 
In afwachting van de realisatie van dit woonproject, is de stad bereid voor het appartement 
gelegen Truweelstraat 136 en deel uitmakende van de paterssite, een bezetting ter bede toe te 
staan aan het OCMW om dit tijdelijk te gebruiken als noodwoning.
De belangrijkste bepalingen van de ontwerpovereenkomst betreffende de bezetting ter bede 
zijn de volgende: 
- voorwerp: het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal bekend 
7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, met een oppervlakte van 169 m² 
(inclusief inkomhal op het gelijkvloers);
- bestemming: het appartement wordt ter beschikking gesteld aan het OCMW om er een 
noodwoning te realiseren;
- duurtijd: de overeenkomst neemt een aanvang op  1 maart 2019 en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. De overeenkomst is op ieder moment herroepbaar door de stad en het OCMW 
met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden;
- de bezetting ter bede wordt kosteloos toegestaan;
- de eigenaars- en huurdersverplichtingen worden ten laste genomen door het OCMW.

Adviezen
Wonen: Gunstig advies.
Mens (MEN): Gunstig advies.
Er is nood aan extra noodwoningen gezien de grote instroom van dak- en thuislozen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 32 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V en s.pa) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de voorwaarden goed te keuren van het ontwerp van overeenkomst betreffende het toestaan 
van een bezetting ter bede door de stad Sint-Niklaas aan het OCMW Sint-Niklaas, voor het 
tijdelijk gebruik van het appartement gelegen Truweelstraat 136, 9100 Sint-Niklaas, kadastraal 
bekend onder 7de afdeling, sectie B, deel van perceelnummer 484M, voor het realiseren van 
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een noodwoning.
Het ontwerp van deze overeenkomst wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.

Bijlagen
Bezetting ter bede Truweelstraat 136 OCMW

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Personeelsverzuchtingen Zorgpunt

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die vraagt of het mogelijk is de materies met 
betrekking tot Zorgpunt Waasland in een OCMW-raad te kunnen bespreken.
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden.
Beantwoord door voorzitter Mia Mortier die meldt dat dit geagendeerd wordt op de agenda van 
het fractieleidersoverleg van 18 maart 2019.

Toelichting
De laatste weken zijn we diverse malen benaderd door -hoofdzakelijk- verzorgend en/of 
verplegend personeel, werkzaam binnen Zorgpunt.
Blijkbaar is er nog heel wat onduidelijkheid en onzekerheid over het statuut, over de 
rechtspositieregeling, over vakantiedagen.  
De RPR zou nog niet getekend zijn, er zouden nog duidelijke verschillen zijn tussen Sint-
Niklaas, Beveren ...  Er zouden ook verschillen zijn tussen bijvoorbeeld de regeling voor ADV-
dagen tussen het personeel binnen de WZC's en de 'buitendienst' of de thuiszorg, ook als we de 
vergelijking maken tussen Zorgpunt en andere organisaties is er een verschil.
Blijft echter ook het duidelijke ongenoegen, over de werksituatie en werkdruk die duidelijk 
nefast is voor personeel en voor residenten en/of patiënten. Daarom is het onze taak als 
'moederbedrijf' van Zorgpunt om ook hier onze bezorgdheid en onze stem te laten horen.
Vragen aan de voorzitter van de OCMW-raad:
- Onderschrijft u de bekommernissen en de verzuchtingen van het betrokken personeel?
- Bent u bereid om stappen hieromtrent naar Zorgpunt te ondernemen?
- Bent u bereid structureel overleg te organiseren tussen OCMW en Zorgpunt ?

IR 2 Interpellatie van raadsleden Roland Pannecoucke, Anneke Luyckx: Problematiek 
van de leeflonen

Indiener(s)
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Roland Pannecoucke
Indiener(s)
Anneke Luyckx

Verslag
Interpellatie van raadslid Anneke Luyckx.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.

Toelichting
Het aantal leefloners stijgt stelselmatig, niet alleen in onze stad. Het is daarom goed en gepast 
om duidelijk het wie, wat, waar en hoe, in kaart te brengen.
We nemen aan dat ook in het recht hebben op leefloon er verscheidene categorieën kunnen 
onderscheiden worden. Het is ook duidelijk dat dit alles zeer persoonsgebonden is.
Uiteraard zijn het de hogere overheden, op niveau van gemeenschappen en gewesten die voor 
het overgrote deel van de financiering instaan. Dit betekent niet dat wij niet moeten waken 
over de kosten die een en ander ook voor de stad met zich meebrengt.
Daarom reeds volgende vragen :
- Hoeveel leefloontrekkers zijn er in Sint-Niklaas en hoe is de onderverdeling naar leeftijd, 
nationaliteit, gezinstoestand en andere?
- Hoe wordt het leefloon berekend, worden de leefloners gecontroleerd inzake de 
rechtmatigheid en zo ja, hoe?
- Worden er nog andere voordelen verstrekt aan deze mensen zoals huursubsidie, kansenpassen, 
sociale tarieven en dergelijke?
- Is men er zich van bewust dat dit alles gecumuleerd, kan betekenen dat sommige leefloners 
,netto meer hebben dan anderen die hierop geen beroep kunnen doen?
- Vindt men het systeem van de leefloontrekkende student nog rechtvaardig ,zeker als het om 
bissende, zelfs trissende studenten kan gaan?
- Wat kost een en ander aan de stad, niet alleen inzake opleg aan leefloon maar ook de 
bijkomende steun zoals huursubsidie, andere sociale voordelen, medische hulp en andere?

Voorzitter Mia Mortier leest de resultaten van de stemmingen voor van de punten met 
betrekking tot de vertegenwoordiging in de verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:
- Infohos: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer Koen De Smet met 25 ja-
stemmen;
- Audio: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer Peter Buysrogge met 27 ja-
stemmen;
- Integratieprojecten Welzijn en Werkgelegenheid vzw en Jobs en Milieu vzw: is verkozen voor 
de algemene vergadering en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: de heer Bart 
Douibi met twee maal 27 ja-stemmen;
- Logo-Waasland vzw: is verkozen voor de algemene vergadering:
mevrouw Els Cant met 30 ja-stemmen;
- Regionaal Welzijnsoverleg Waasland vzw: is verkozen voor de algemene vergadering: de heer 
Gerry Van de Steene met 28 ja-stemmen;
- Geïntegreerde Zorg Waasland vzw: is verkozen voor de d algemene vergadering: de heer Luc 
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Vermeiren met 28 ja-stemmen en is voorgedragen als lid van de raad van bestuur: de heer Luc 
Vermeiren met 33 ja-stemmen;
- OCMW Sint-Niklaas: is aangeduid als voogd: mevrouw Marijke Henne met 27 ja-stemmen en is 
aangeduid als toeziende voogd: mevrouw Vanessa Blommaert met 26 ja-stemmen;
- Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw: is voorgedragen als lid van het bureau: de 
heer Bart Merckx met 29 ja-stemmen.

23 februari 2019 1:00 - De voorzitter sluit de zitting


