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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 22 maart 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 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 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 Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El 
Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, 
raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Tchantra Van De 
Walle, raadslid (N-VA); 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 Bart Foubert, raadslid (Groen); de heer Hasan 
Bilici, raadslid (s.pa); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Freyja De 
Rijcke, raadslid (Vlaams Belang)

23 maart 2019 2:38 - De voorzitter opent de openbare zitting
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die bezwaar aantekent tegen het feit dat de zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn aanvangt op zaterdag 23 maart 2019 en die wenst dat 
bezwaar formeel wordt opgetekend.

Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch die meldt dat hij zijn aanvullend punt ‘Groot verloop 
van sociaal-assistenten in het OCMW. Werkdruk? Onderbemand? Respect?’ wenst te laten 
behandelen in de zitting van de raad van april 2019.

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Femke Pieters, raadslid (Vlaams belang) verlaat de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang) verlaat de zitting
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OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00029 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 22 februari 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

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

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (31)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 februari 
2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 22-02-2019
Zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 22-02-2019

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

2 2019_OR_00034 Strategische planning: beleidsprogramma 2019-2024: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025 heeft het vast bureau een tekst opgemaakt 
die de belangrijkste voornemens van het bestuur samenvat in een beleidsprogramma voor de 
huidige bestuursperiode 2019-2024. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van dit programma, 
alsook van het participatietraject voor de periode april - juni 2019. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 2 en 304.
Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de 
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen 
aan lokale besturen kunnen worden opgelegd (planlastdecreet), artikel 6 en 10.
Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012, 
artikel 5.
Decreet houdende het lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012, titel IV.
Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009, titel II artikel 4.
Decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018, artikel 5.

Argumentatie
Beleidsprogramma 2019-2024
In het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen' geeft het bestuur 
het algemeen kader waarbinnen het de volgende zes jaar wil besturen. De visie en missie 
worden vernieuwd en verder vertaald in tien beleidsdoelstellingen, die kernachtig uitdrukken 
waar de belangrijkste uitdagingen liggen:

1. Sint-Niklaas als centrumstad profileren
2. Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en thuis voelt
3. Een goed evenwicht zoeken tussen stadsontwikkeling en vergroening
4. Gezellige, propere en leefbare buurten creëren
5. Het stadscentrum bereikbaar en fietsvriendelijk maken
6. Sint-Niklaas op weg zetten naar een klimaatneutrale stad
7. Een gelijkekansenbeleid voeren voor iedereen
8. Innovatief en duurzaam ondernemen stimuleren
9. Investeren in infrastructuur en toegang tot vrijetijdssector

10. De stad verantwoord en klantgericht besturen

In vijftig actieplannen worden de beleidsdoelstellingen vervolgens verder uitgewerkt. Daarbij 
ligt de focus op het nieuw of gewijzigd beleid. Voor elk van de actieplannen geven we ook aan 
met welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) 
het gelinkt kan worden. Zo maken we duidelijk dat we op lokaal vlak meewerken aan de grote 
mondiale uitdagingen van de volgende jaren. 

Het beleidsprogramma 2019-2024 is een visietekst, die een eerste aanzet geeft voor het 
meerjarenplan 2020-2025. In tegenstelling tot het meerjarenplan is het geen verplicht 
document. Het is echter wel de tekst op basis waarvan het bestuur het gesprek wil aangaan met 
de bevolking over de uitdagingen voor onze stad de volgende jaren en de acties die daarvoor 
zullen worden opgezet. Bij de vaststelling van het meerjarenplan en het bepalen van de 
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beleidsruimte eind 2019 zal duidelijk worden welk uitvoeringsritme we daarvoor kunnen 
volgen. 

Participatietraject
Het participatietraject wil de bewoners informeren, betrekken en consulteren. Voor elk van deze 
vormen van inspraak voorzien we een specifiek kanaal en aangepaste methodiek:
- Informeren: in een brochure, die begin april bus-aan-bus verspreid wordt, staat de essentie van 
het beleidsprogramma en wordt het participatietraject toegelicht. Voor meer uitleg wordt 
verwezen naar de volledige tekst die te verkrijgen is aan de infobalies en te raadplegen is op de 
website.
- Betrekken: via een bevraging wordt vervolgens in de loop van april gepeild naar de thema's 
waarover de bevolking met het bestuur in gesprek wil gaan. De bevraging wordt verspreid via 
de brochure en de website, maar we gaan ook zelf de straat op om mensen aan te spreken. Zo 
bereiken we doelgroepen die we anders niet zouden bereiken. 
- Consulteren: na de bevraging beschikken we over een databank van inwoners die mee willen 
nadenken over de stad. In de loop van de volgende jaren zullen we hen geregeld betrekken bij 
het beleid. Een eerste afspraak vormen overlegtafels, die georganiseerd worden tussen eind 
april en eind mei 2019. Ook hier besteden we aandacht aan doelgroepen die we met de 
traditionele participatiekanalen moelijker kunnen bereiken. Het spreekt voor zich dat we het 
beleidsprogramma ook voorleggen aan de advies- en dorpsraden, met de vraag om tegen 31 
mei 2019 een advies uit te brengen. 

Een bijzondere groep vormen de personeelsleden van stad en OCMW. Omdat ze samen met het 
bestuur dagelijks meewerken om de doelstellingen te bereiken, is het belangrijk dat zij goed op 
de hoogte zijn en ook een rol van ambassadeur kunnen vervullen. Voor hen organiseren we 
infovergaderingen in de Siniscoop, op 1 en 2 april 2019. Daags nadien wordt de aftrap gegeven 
om, samen met de medewerkers die beleidsvoorbereidend werk verrichten, de actieplannen te 
vertalen naar een ontwerp van meerjarenplan. 

Door deze participatiemogelijkheden voldoen we niet alleen ruimschoots aan de verplichtingen 
van het decreet lokaal bestuur en alle andere decreten die participatie opleggen naar 
aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan, maar leggen we vooral een solide basis om 
de burger de volgende jaren systematisch te betrekken bij het beleid. 

Betrokkenheid raadsleden
De raadsleden worden betrokken bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 door de 
bespreking van het beleidsprogramma 2019-2024 in de gemeenteraad en de voorafgaandelijke 
commissies. Verder worden zij uitgenodigd op de infovergaderingen voor personeelsleden en de 
overlegtafels met de bevolking, met inachtneming van de afspraken over de rol van raadsleden 
tijdens bewonersvergaderingen. Tijdens de commissiezittingen en de gemeenteraadszitting van 
december 2019 zal het eigenlijke meerjarenplan uitgebreid besproken worden. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het beleidsprogramma 2019-2024 'Samen maken we de stad van morgen'.
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Artikel 2
kennis te nemen van het participatietraject voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, 
waarvoor het beleidsprogramma 2019-2024 als basis voor verdere bespreking wordt gebruikt:
- informeren: vanaf begin april 2019, via bus-aan-bus brochure, website, volledige tekst 
beleidsprogramma aan infobalies en (voor personeelsleden) infovergaderingen;
- betrekken: in april 2019, via bevraging brochure, website en straatinterviews;
- consulteren: in april - mei 2019, via overlegtafels voor bevolking en bespreking in de advies- 
en dorpsraden.

Bijlagen
Beleidsprogramma Sint-Niklaas 2019-2024

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

3 2019_OR_00030 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Audio: statutenwijziging: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de statutenwijziging van Audio goed 
te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 482.
Statuten van de vereniging Audio, artikel 32.

Argumentatie
Op 7 december 2018 besliste de raad van bestuur van Audio een statutenwijziging voor te 
stellen aan de volgende algemene vergadering van Audio. 
Conform artikel 482 van het decreet lokaal bestuur moet de raad van elke individuele 
deelgenoot de statutenwijziging goedkeuren alvorens deze statutenwijziging ter validatie voor 
te leggen aan de algemene vergadering van Audio. 
De voornaamste wijzigingen aan de statuten betreffen aanpassingen naar aanleiding van: 
- het decreet lokaal bestuur, met name met betrekking tot nieuwe terminologie, nieuwe regels 
over de bestuursorganen en de bestuurlijke werking;
- BBC-regelgeving, met name aanpassing aan de Besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juni 
2010 en 30 maart 2018;
- btw-wetgeving, met name aanpassing aan de wetgeving met betrekking tot toepassing btw-
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vrijstelling voor kostendelende verenigingen;
- andere (semantische) aanpassingen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (30)

Artikel 1
de wijzigingen aan de statuten van de vereniging Audio goed te keuren.
Een exemplaar van het voorstel van statutenwijziging wordt aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Statuten Audio met wijzigingen
Statuten Audio

Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Femke Pieters, raadslid (Vlaams belang) betreedt de zitting
Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting
Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang) betreedt de zitting

4 2019_OR_00031 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland: aanduiding leden 
algemene vergadering en raad van bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om voor de Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland twee effectieve en twee plaatsvervangende vertegenwoordigers 
voor de algemene vergadering en één vertegenwoordiger voor de raad van bestuur aan te 
duiden, alsook een deskundige ambtenaar zonder stemrecht af te vaardigen in de raad van 
bestuur. 

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

Argumentatie
Artikel 13 van de statuten van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland bepaalt dat de 
algemene vergadering is samengesteld uit twee stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke 
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deelgenoot. Artikel 18 bepaalt dat voor elk effectief lid ook een plaatsvervangend lid moet 
aangeduid worden. De vertegenwoordigers moeten lid zijn van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Artikel 27 van de statuten van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland bepaalt dat uit de 
vertegenwoordigers van elke deelgenoot in de algemene vergadering de raad voor 
maatschappelijk welzijn één stemgerechtigde vertegenwoordiger aanduidt als lid van de raad 
van bestuur. Voor elk effectief lid moet ook een plaatsvervangend lid aangeduid worden.

Daarnaast kan elke deelgenoot één deskundige ambtenaar zonder stemrecht afvaardigen in de 
raad van bestuur.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
mevrouw Vanessa Blommaert en de heer Koen de Smet: met 26 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 6 
onthoudingen
mevrouw Mia Mortier en mevrouw Sofie Heyrman: 26 ja-stemmen, 3 nee-stemmen, 7 
onthoudingen
de heer Roland Pannecoucke: 6 ja-stemmen, 20 nee-stemmen, 10 onthoudingen

- artikel 2:
mevrouw Vanessa Blommaert en de heer Koen de Smet: met 26 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 4 
onthoudingen
mevrouw Anneke Luyckx; met 4 ja-stemmen, 18 nee-stemmen, 14 onthoudingen

- artikel 3:
met 29 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 3 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordigers van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Dienst 
voor Schuldbemiddeling Waasland aan te duiden:
- mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid, °17 augustus 1977, Regentiestraat 40 b 9, 9100 Sint-
Niklaas;
- mevrouw Mia Mortier, raadslid, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas;
met als plaatsvervangers:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Sofie Heyrman, schepen, °17 juli 1971, Patotterij 17, 9111 Belsele.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de raad van bestuur van Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland aan te duiden:
-  mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid, °17 augustus 1977, Regentiestraat 40 b 9, 9100 Sint-
Niklaas;
met als plaatsvervanger:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.
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Artikel 3
als deskundige ambtenaar van het OCMW Sint-Niklaas in de raad van bestuur van Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland af te vaardigen:
- de heer Gerry Van de Steene, clustermanager welzijn.

Bijlagen
Voorstel van statutenwijziging buitengewone AV 14 03 2019

5 2019_OR_00032 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Bosgroep Oost-Vlaanderen 
Noord vzw: aanduiding lid algemene vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een effectieve en plaatsvervangende 
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Bosgroep Oost-Vlaanderen 
Noord vzw.

Juridische grond
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikel 74 en 77.
Statuten Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw.

Argumentatie
Artikel 20 van de statuten van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw bepaalt dat de algemene 
vergadering is samengesteld uit de werkende leden. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersonen worden vertegenwoordigd door de natuurlijke persoon die door het bevoegde 
orgaan werd aangeduid. Er wordt een effectieve vertegenwoordiger aangeduid. Het verlies van 
de functie of het mandaat, ongeacht de oorzaak, op grond waarvan de 
vertegenwoordigheidsbevoegdheid werd verleend, heeft van rechtswege het verlies van 
deze vertegenwoordigheidsbevoegdheid tot gevolg. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Jan Verheyden en mevrouw Veerle Stuer: met 26 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 5 
onthoudingen
de heer Frans Wymeersch: 5 ja-stemmen, 18 nee-stemmen, 13 onthoudingen
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Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas op de algemene vergadering van Bosgroep 
Oost-Vlaanderen Noord vzw aan te duiden:- de heer Jan Verheyden, deskundige afdeling 
plannen en ontwikkelen;
met als plaatsvervanger:
- mevrouw Veerle Stuer, afdelingshoofd afdeling plannen en ontwikkelen.

Bijlagen
Statuten Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord

6 2019_OR_00033 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: aanduiden vertegenwoordigers algemene 
vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur

AFGEVOERD

7 2019_OR_00035 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:  Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting cv: aanduiding lid algemene 
vergadering

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv aan te duiden.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Statuten Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv.
Huishoudelijk reglement raad van bestuur en directiecomité van de Sint-Niklase Maatschappij 
voor de Huisvesting cv.

Argumentatie
Artikel 28 van de statuten van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv (SNMH) 
bepaalt dat de algemene vergadering uit alle vennoten bestaat en dat elke vergadering in de 
algemene vergadering slechts vertegenwoordigd mag worden door één natuurlijke persoon.

Artikel 14bis van de statuten van SNMH bepaalt dat de raad van bestuur van de maatschappij 
samengesteld is uit negen leden, waarvan één mandaat van bestuurder worden voorbehouden 
aan het OCMW Sint-Niklaas.
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De duur van het mandaat wordt vastgesteld op zes jaar. Indien een raadslid voor het einde van 
de looptijd van zijn mandaat wordt vervangen, dan wordt de vervanger benoemd ter vervanging 
en voleindiging van dat mandaat.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,
- artikel 1:
de heer Geert Van Drom en de heer Karel Noppe: 25 ja-stemmen, 5 nee-stemmen, 6 
onthoudingen
de heer Walther Bruwiere: 5 ja-stemmen, 21 nee-stemmen, 10 onthoudingen

- artikel 2:
de heer Tim De Roeck: met 25 ja-stemmen, 4 nee-stemmen, 7 onthoudingen
de heer Walther Bruwiere; met 6 ja-stemmen, 21 nee-stemmen, 9 onthoudingen

Artikel 1
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas  in de algemene vergadering van de Sint-
Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv, met ingang van 1 april 2019, aan te duiden:
- de heer Geert Van Drom;
met als plaatsvervanger:
- de heer Karel Noppe.

Artikel 2
als vertegenwoordiger van het OCMW Sint-Niklaas in de raad van bestuur van de Sint-Niklase 
Maatschappij voor de Huisvesting cv, met ingang van 1 april 2019 voor te dragen:
- de heer Tim De Roeck.

Bijlagen
Gecoördineerde statuten SNMH
Huishoudelijk reglement raad van bestuur en directiecomité SNMH

AANVULLENDE PUNTEN

Voorzitter Mia Mortier leest de resultaten van de stemmingen voor van de punten met 
betrekking tot de vertegenwoordiging in de verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden:
- Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw: zijn verkozen voor de algemene vergadering: de heer 
Jan Verheyden en mevrouw Veerle Stuer met 26 ja-stemmen;
- Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: zijn verkozen voor de algemene vergadering: 
mevrouw Vanessa Blommaert en de heer Koen De Smet met 26 ja-stemmen en mevrouw Mia 
Mortier en mevrouw Sofie Heyrman met 26 ja-stemmen; zijn verkozen voor de raad van bestuur: 
mevrouw Vanessa Blommaert en de heer Koen De Smet met 26 ja-stemmen en de heer Gerry 
Van de Steene met 29 ja-stemmen;
- Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting cv: zijn verkozen in de algemene vergadering: 
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de heer Geert Van Drom en de heer Karel Noppe met 25 stemmen; is voorgedragen als lid van 
de raad van bestuur: de heer Tim De Roeck met 25 ja-stemmen.

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Groot verloop van sociaal-assistenten 
in het OCMW. Werkdruk? Onderbemand? Respect?

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Toelichting
We vernemen, zien en horen dat er een groot verloop is binnen het luik sociaal-assistenten 
binnen het OCMW. Niettegenstaande de laatste jaren hun aantal fel is toegenomen, loopt een 
en ander toch niet zoals het zou moeten.
Is daar een reden woor ?
De sociale druk door onder andere het feit dat heel wat mensen beroep doen op zorg of 
zorgondersteunende of begeleidende diensten mag niet onderschat worden en plaatst heel die 
sector voor belangrijke uitdagingen, problemen soms.
Is men zich daarvan bewust, (h)erkent men deze problemen en wat doet of zal men daaraan 
doen?

23 maart 2019 2:50 - De voorzitter sluit de zitting


