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VAST BUREAU
Zitting van 3 juni 2019
Besluitenlijst

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (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 Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-algemeen directeur

3 juni 2019 18:50 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_VB_00177 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: 
aanduiding onafhankelijk bestuurders in de raad van 
bestuur: goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanduiding van volgende onafhankelijk bestuurders voor de raad van 
bestuur van Zorgpunt Waasland:
- Luc Meyntjens, algemeen directeur Kruibeke
- Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht.
Deze aanduiding geldt voor de gehele legislatuur.

3 2019_VB_00178 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 27 mei 
2019: goedkeuring

Besluit
het vast bureau beslist:
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Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 27 mei 2019 goed te keuren.

DISCUSSIEPUNTEN

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

4 2019_VB_00179 Organisatiebeheersing: nieuw 
organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW: 
goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
het kader voor organisatiebeheersing goed te keuren en het organisatiebeheersingssysteem 
voor stad en OCMW opnieuw vast te stellen met ingang van 1 juli 2019.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

6 2019_VB_00181 Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda zitting 21 juni 
2019: kennisneming

Besluit
het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de agenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
vrijdag 21 juni 2019, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

WELZIJN

Welzijn staf

7 2019_VB_00182 Bijzonder comité voor de sociale dienst: aanduiding 
plaatsvervangers: kennisneming

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
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kennis te nemen van de aanduiding van volgende raadsleden als plaatsvervangers voor de 
leden van het bijzonder comité sociale dienst.

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie
18:52 - De voorzitter sluit de zitting

8 2019_VB_00183 Bekrachtiging beslissingen Zorgpunt Waasland: De Wilg 
en Bokkenhof: goedkeuring

Besluit
het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn :

Artikel 1
kennis te nemen van de toewijzing van het dossier 'inrichting decentrale keuken DC De Wilg' 
aan de firma Metos, Gentsesteenweg 518/A, 9300 Aalst, voor een nagerekend 
inschrijvingsbedrag van 191.368,28 EUR en deze beslissing te bekrachtigen. 

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


