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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 26 juni 2020
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); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Christine Meert, 
raadslid (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, schepen (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 Lore Baeten, raadslid (CD&V); 
de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw 
Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid (Vlaams 
Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); 
mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Zijn eveneens aanwezig
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie

Afwezig
mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V)

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)

26 juni 2020 19:02 - De voorzitter opent de openbare zitting
Voorzitter Mia Mortier verwelkomt alle raadsleden die fysiek of digitaal aanwezig zijn alsook de 
burgers die thuis de zitting volgen via de live audiostream die beschikbaar is op de website van 
de stad. Voor de besloten zitting wordt het geluid tijdelijk uitgezet. 

De voorzitter deelt de overlijdens van mevrouw Godelieve Foubert, moeder van raadslid Frans 
Wymeersch, de heer Alex Steel, partner van raadslid Ilse Bats, en Kristien Beck, echtgenote van 
Jos De Meyer, mee en biedt hen namens de gehele raad de oprechte deelneming.
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Verder geeft de voorzitter aan dat voor agendapunt 8, gaande over de verkiezing van de 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en raad van bestuur van AZ Waasland, de 
algemeen directeur een mail met een stemtabel bezorgt aan alle raadsleden zodat zij geheim 
kunnen stemmen op de kandidaten. Er kan gestemd worden vanaf de ontvangst van de mail tot 
het einde van de behandeling van het agendapunt. Stemformulieren met meer dan één kruisje 
per orgaan zijn ongeldig.

OPENBARE ZITTING

1 2020_OR_00016 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 25 mei 2020: 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 25 mei 2020 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 (39)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 
goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 25-05-2020
Zittingsverslag OR 25-05-2020

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding
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Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V) betreedt de zitting
Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

2 2020_OR_00017 Beleids- en beheerscyclus: jaarrekening 2019: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Verslag
Agendapunten 2 en 3 worden samen behandeld.
Toegelicht door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadslid Gaspard Van Peteghem.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge.
Interpellatie van raadsleden Jef Maes, Frans Wymeersch, Kristof Van Gansen, Karel Noppe en 
Luk Huys.
Beantwoord door schepen Peter Buysrogge, burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen 
Sofie Heyrman.
Interpellatie van raadsleden Kris Van der Coelden, Frans Wymeersch, Karel Noppe en Jef Maes.

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 595.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen.

Argumentatie
Elk jaar op 31 december verricht het OCMW de nodige opnemingen, verificaties, 
opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al haar bezittingen, 
vorderingen, schulden en verplichtingen. Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn 
gebracht met de gegevens van de inventaris, worden ze samengevat en beschreven in de 
jaarrekening.
De jaarrekening omvat de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene 
rekeningen en de toelichtingen hierbij en wordt vastgesteld door de raad voor maatschappelijk 
welzijn.
Het resultaat op kasbasis in 2019 bedraagt 15.708.318,90 EUR en de 
autofinancieringsmarge 868.108,70 EUR.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld), 13 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V en 
PVDA) en 5 onthoudingen (sp.a)
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Artikel 1
de jaarrekening 2019 goed te keuren. 
Een exemplaar van de jaarrekening 2019 wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Bundel jaarrekening 2019 ocmw

3 2020_OR_00018 Meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: 
aanpassing nr. 1: aandeel OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW bevat de doelstellingen, 
actieplannen, acties en kredieten waarmee het bestuur invulling wenst te geven aan het 
beleidsprogramma 'Samen maken we de stad van morgen'. Hoewel het meerjarenplan 
geïntegreerd is voor stad en OCMW, moet elk bestuur eerst zijn aandeel apart goedkeuren 
vooraleer de integrale versie door de gemeenteraad kan worden goedgekeurd.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het aandeel van het OCMW in de 
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 4.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen met latere wijziging.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en 
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van 
communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende 
overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur.
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van 26 juni 2018.
Omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale 
en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2019 met betrekking tot het 
meerjarenplan 2020-2025 voor stad en OCMW: aandeel OCMW.

Argumentatie
De aanpassing van het meerjarenplan is geïntegreerd voor stad en OCMW en bestaat uit één 
bundel. De rapporten bevatten geconsolideerde bedragen en vertrekken vanuit de 
doelstellingenboom (doelstelling-actieplan) die voor beide besturen dezelfde is. Toch moet elk 
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bestuur eerst zijn aandeel apart vaststellen vooraleer de integrale versie door de gemeenteraad 
kan worden goedgekeurd. Voor de uitvoering van de doelstellingen door het aangaan van 
verbintenissen en voor de concrete ontvangsten en uitgaven, zijn de stad en het OCMW twee 
afzonderlijke budgettaire entiteiten met elk hun eigen kredieten en transacties. Omdat stad en 
OCMW aparte rechtspersonen zijn, stelt elke raad eerst het beleid vast van de eigen 
rechtspersoon. De kredieten voor beiden komen tot uiting in het schema M3. 

Samenstelling bundel meerjarenplan:
1.           Inleiding
2.           Strategische nota
2.1. Strategische tekst bij de meerjarenplanning
2.2. Omschrijving en geraamde ontvangsten en uitgaven per prioritair actieplan en 
beleidsdoelstelling
3.           Financiële nota
3.1. Financieel doelstellingenplan (M1)
3.2. Staat financieel evenwicht (M2)
3.3. Overzicht kredieten (M3)
4.           Toelichting
4.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
4.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
4.3. Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3)
4.4. Evolutie financiële schulden (T4)
4.5. Financiële risico's
4.6. Beschrijving grondslagen en assumpties
4.7. Plaats waar de aanvullende documentatie te vinden is

Daarnaast moet aan de raad ook een informatiebundel ter beschikking worden gesteld met 
volgende onderdelen:
a. Omgevingsanalyse;
b. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen;
c. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
d. Samenstelling beleidsdomeinen;
e. Overzicht verbonden entiteiten;
f. Overzicht renteloze leningen;
g. Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven;
h. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld) en 18 stemmen tegen (Vlaams Belang, CD&V, 
sp.a en PVDA)

Artikel 1
het aandeel van het OCMW in de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-
2025 voor stad en OCMW goed te keuren.
Een exemplaar van de geïntegreerde aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan wordt als bijlage 
aan de notulen van deze zitting gehecht. 
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Artikel 2
kennis te nemen van de informatiebundel, bijkomend aan de aanpassing nr. 1 van het 
meerjarenplan 2020-2025.

Bijlagen
Documentatie AMJP1 2020-2025 GR 26062020
AMJP1 2020-2025 GR 26062020

Beleidsondersteuning

4 2020_OR_00021 Organisatiebeheersing: rapport organisatiebeheersing 
2019 en planning 2020-2021: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
In zitting van 21 juni 2019 werden de methodologie en de aanpak voor organisatiebeheersing, 
gemeenschappelijk voor stad en OCMW, goedgekeurd. Over de uitgevoerde en geplande 
activiteiten in het kader van organisatiebeheersing wordt door de algemeen directeur jaarlijks 
voor 30 juni gerapporteerd aan het uitvoerend orgaan en aan de raad. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport 
organisatiebeheersing voor 2019 en de planning voor 2020-2021, die beiden op 10 juni 2020 
door het auditcomité werden goedgekeurd.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 2 titel 2 hoofdstuk 5.
Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 21 juni 2019 houdende 
goedkeuring van het nieuwe organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW.

Argumentatie
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 
redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie:
- de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst;
- wetgeving en procedures naleeft;
- over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- de activa beschermt en fraude voorkomt.
Het kader voor organisatiebeheersing wordt vastgelegd door de raad. Dit gebeurde op 21 juni 
2019 gemeenschappelijk voor de stad en het OCMW. In toepassing van het nieuwe decreet 
lokaal bestuur werd aan organisatiebeheersing een veel bredere rol toebedeeld. Naast de audits 
maken ook deze thema's deel uit van het systeem: zelfevaluaties, projecten, 
klachtenbehandeling, politiek-ambtelijke afspraken, financiën en personeel, preventie en 
bescherming op het werk, procedures en afspraken en informatieveiligheid. 
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De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn over de 
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 
daaropvolgende jaar. Dit is de eerste keer dat er volgens deze nieuwe termijn en volgens het 
nieuw organisatiebeheersingssysteem gerapporteerd wordt. De rapporteringsperiode loopt 
daarom uitzonderlijk van 1 januari 2019 tot 1 juni 2020. Er wordt een overzicht gegeven van de 
stand van zaken van de acties ondernomen in het kader van organisatiebeheersing in 2019 en 
de planning voor 2020 en 2021.
De acties worden sedert 2017 beheerd in de tabel ‘Planning en opvolging 
organisatiebeheersing’, die als bijlage bij dit verslag wordt gevoegd. In deze tabel wordt elke 
beheersmaatregel gekoppeld aan de bron van risicodetectie, een omschrijving, een eigenaar, 
een timing en een status. De audits van Audio en Audit Vlaanderen zijn opgenomen in de tabel 
onder een algemene noemer. De acties zijn opgenomen en worden opgevolgd in aparte 
documenten, opgesteld door de auditdiensten met bijhorende instructies. In het verslag wordt 
daarom uitvoerig ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de audits die lopende en 
gepland zijn.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport organisatiebeheersing 2019 en de planning voor 2020 en 
2021. 
Een exemplaar van dit rapport en de planning worden als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Bijlagen
Rapport organisatiebeheersing 2019
Planning en opvolging_organisatiebeheersing 2019 2020 1 juni 2020

Financiën (staffunctie)

5 2020_OR_00019 Welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: jaarrekening 2019: advies

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Financiën (staffunctie)

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies te geven over de jaarrekening 
2019 van de welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.

Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad 
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op de budgetten en 
de rekeningen van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die 
toezichtbevoegdheid door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. De 
raad voor maatschappelijk welzijn behoudt evenwel volgens de bepalingen van het decreet 
lokaal bestuur een adviesbevoegdheid inzake de rekeningen van de welzijnsverenigingen en in 
die zin wordt de jaarrekening van de welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
positief advies te geven voor de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Dienst 
Schuldbemiddeling Waasland. 
Een exemplaar van de jaarrekening 2019 wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Jaarrekening 2019 DSW

6 2020_OR_00024 Raad voor maatschappelijk welzijn: huishoudelijk 
reglement: wijzigingen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft bij aanvang van de bestuursperiode een 
huishoudelijk reglement goedgekeurd. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk 
reglement aan te passen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de wijzigingen aan het huishoudelijk 
reglement goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 38 volgens artikel 74.
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Argumentatie
Artikel 38 volgens artikel 74 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor 
maatschappelijk welzijn bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement 
vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van 
de raad en dat dit huishoudelijk reglement op elk moment kan worden gewijzigd.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde het huishoudelijk reglement goed in zitting van 29 
april 2019. Het is aangewezen enkele artikelen van dit huishoudelijk reglement aan te passen.
De wijzigingen hebben betrekking op:
- inzagerecht van de raadsleden (artikel 7): vastleggen van de termijn die de algemeen directeur 
heeft om op vragen in het kader van het inzagerecht te antwoorden;
- afhandeling van de agenda (artikel 16): toevoegen van richttijden voor de behandeling van 
agendapunten op de raad.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

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

Artikel 1
het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw goed te keuren. 
Een exemplaar van het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt als bijlage aan de notulen 
van deze zitting gehecht.

Bijlagen
HR GR en OR zittingen 2020-06-26 met aanduiding wijzigingen versie na fractieleidersoverleg 
2020-06-08
HR GR en OR zittingen 2020-06-26 versie na fractieleidersoverleg 2020-06-08
verslag fractieoverleg 20200608 

7 2020_OR_00020 Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
jaarrekening 2019: advies

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Financiën (staffunctie)

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies te geven over de jaarrekening 
2019 van de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.
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Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad 
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op de budgetten en 
de rekeningen van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die toezichtbevoegdheid 
door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. De raad voor 
maatschappelijk welzijn behoudt evenwel volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 
een adviesbevoegdheid inzake de rekeningen van de welzijnsverenigingen en in die zin wordt 
de jaarrekening van de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland voorgelegd aan de 
raad voor maatschappelijk welzijn. 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
positief advies te geven voor de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland. 
Een exemplaar van de jaarrekening 2019 wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 

Bijlagen
Jaarrekening 2019 SOVEKA

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA) betreedt de zitting

8 2020_OR_00022 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Algemeen Ziekenhuis 
Waasland: statutenwijziging en wijziging aanduiding 
leden algemene vergadering en raad van bestuur: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Verslag
Voorzitter Mia Mortier maakt de stemresultaten bekend.

Bondige toelichting
De autonome verzorgingsinstelling AZ Waasland bereidde in de algemene vergadering van 2 
juni 2020 een nieuwe statutenwijziging voor. Een belangrijk onderdeel van die 
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statutenwijziging is de vermindering van het aantal afgevaardigden in de algemene vergadering 
en de raad van bestuur.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de statutenwijziging goed te keuren 
en ingevolge de wijzigingen het aantal afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad 
van bestuur te reduceren naar het door de statuten bepaalde aantal.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en deel 3, titel 4, hoofdstuk 3.
Beslissing houdende de oprichting van AZ Waasland.
Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2019 houdende de aanduiding van 
vertegenwoordigers in de organen van AZ Waasland.
Gewijzigde statuten AZ Waasland.

Argumentatie
Met mail van 21 mei 2020 vraagt de autonome verzorgingsinstelling Algemeen Ziekenhuis 
Waasland (hierna: AZ Waasland) de raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe 
statutenwijziging in bijlage, voorbereid door de algemene vergadering van 2 juni 2020, goed te 
keuren en bij gevolg het aantal afgevaardigden in de algemene vergadering en de raad van 
bestuur te wijzigen conform de nieuwe bepalingen.
Het reduceren van het aantal afgevaardigden is een gevolg van de wijzigingen in titel 5 en 6 
van de nieuw voorgestelde statuten. Verdere aanpassingen zijn vooral in kader van het decreet 
lokaal bestuur. Een volledig overzicht van de aanpassingen is terug te vinden in bijlage.
Bij de algemene vergadering wordt het totaal aantal afgevaardigden verlaagd van zestien naar 
acht leden, waarvan zes vertegenwoordigers in naam van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van Sint-Niklaas. Bij de raad van bestuur wordt het totaal aantal afgevaardigden verlaagd van 
acht naar vier leden, waarvan drie vertegenwoordigers in naam van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Sint-Niklaas. Verder werd de aanstelling van rechtswege van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn geschrapt uit de statuten. 
Volgende mandatarissen werden bij de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
25 januari 2019 aangeduid als vertegenwoordigers in de algemene vergadering van AZ 
Waasland:
- 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, Kokkelbeekstraat 21, 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, °11 januari 1970, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas;
- de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (aanstelling van rechtswege).
Volgende mandatarissen werden bij de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
25 januari 2019 aangeduid als vertegenwoordigers in de raad van beheer van AZ Waasland: 
- de heer Maxime Callaert; raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
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- 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, °11 januari 1970, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas;
- de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (aanstelling van rechtswege).
Aangezien de nieuw voorgestelde statuten bepalen dat de raad voor maatschappelijk welzijn 
van Sint-Niklaas recht heeft op zes afgevaardigden in de algemene vergadering en drie 
afgevaardigden in de raad van bestuur, moet het huidig aantal vertegenwoordigers gehalveerd 
worden.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de algemene vergadering: 
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 oktober 1970, Gavermolenstraat 54/B001, 9111 Belsele;
- mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter, °31 juli 1961, Vijfstraten 127, 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;
- mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid, °30 april 1991, Watermolendreef 134, 9100 Sint-Niklaas.

Volgende kandidaturen werden ingediend voor de raad van bestuur: 
- de heer Maxime Callaert; raadslid, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Kokkelbeekstraat 21, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele;
- mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid, °30 april 1991, Watermolendreef 134, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden,

Artikel 2:
- mevrouw Veerle De Beule: 5 ja-stemmen;
- de heer Luk Huys: 6 ja-stemmen;
- mevrouw Mia Mortier, 6 ja-stemmen;
- de heer Karel Noppe, 5 ja-stemmen;
- mevrouw Freyja De Rijcke: 8 ja-stemmen:
- de heer Jos De Meyer: 10 ja-stemmen.

Artikel 3:
- de heer Maxime Callaert: 11 ja-stemmen;
- mevrouw Ine Somers, 11 ja-stemmen;
- mevrouw Freyja De Rijcke, 8 ja-stemmen (niet verkozen);
- de heer Jos De Meyer, 10 ja-stemmen.

Artikel 1
de statutenwijziging van AZ Waasland goed te keuren. 
Een exemplaar van de gewijzigde statuten wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht. 
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Artikel 2
in gevolge de voorgelegde statutenwijziging, specifiek artikel 11, volgende raadsleden aan te 
duiden als lid van de algemene vergadering van AZ Waasland:
- mevrouw Veerle De Beule, raadslid, °10 april 1973, Klapperbeekstraat 57, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Luk Huys, raadslid, °5 mei 1970, Gavermolenstraat 54 bus 1, 9111 Belsele;
- mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter, ° 31 juli 1961, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Karel Noppe, raadslid, °23 november 1986, Maricolenstraat 17, 9112 Sinaai;
- mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid, °30 april 1991, Watermolendreef 164, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele.

Artikel 3
in gevolge de voorgelegde statutenwijziging, specifiek artikel 25, volgende raadsleden aan te 
duiden als lid van de raad van beheer van AZ Waasland:
- de heer Maxime Callaert, schepen, °11 september 1989, Vijfstraten 117, 9100 Sint-Niklaas;
- mevrouw Ine Somers, schepen, °13 juni 1971, Kokkelbeekstraat 21, 9100 Sint-Niklaas;
- de heer Jos De Meyer, raadslid, °15 maart 1950, Bosstraat 74, 9111 Belsele.

Bijlagen
AZ Waasland gewijzigde statuten
AZ Waasland gewijzigde statuten originele tekst met revisies
AZ Waasland voorstel huishoudelijk reglement

Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA) verlaat de zitting

9 2020_OR_00023   - Samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur 
van Sint-Niklaas en VDAB: 'Samen sterk voor lokaal werk': 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst beoogt de samenwerking tussen het lokaal bestuur 
en VDAB in functie van een opleidings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid dat tegemoet 
komt aan de stedelijke problemen en opportuniteiten.
Om de drempels tot 'werk' aan te pakken vergen de stedelijke context en de maatschappelijke 
tendensen een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak . Net zoals in de vorige bestuursperiode 
wil VDAB een overeenkomst afsluiten met alle centrumsteden in Vlaanderen. De Vlaamse 
overheid kent immers een grote rol toe aan het lokaal bestuur.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst 
goed te keuren. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 
19 december 2019.
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Argumentatie
Bepaalde doelgroepen in onze samenleving blijven structureel uitgesloten van evenredige 
deelname aan de arbeidsmarkt en dus ook van deelname aan de lokale samenleving. Voor 
mensen uit deze doelgroepen is de drempel tot activering hoog. Zo ontstaat voor de lokale 
samenleving het gevaar op een groeiende sociale ongelijkheid en een verhoogd risico op uitval. 
Bijgevolg is er nood aan een passend beleid, waar de krachten worden gebundeld tussen VDAB 
en het lokaal bestuur.
In voorliggende overeenkomst worden onder deel I de algemene doelstellingen beschreven met 
een verwijzing naar het meerjarenplan van de stad. In deel II worden de algemene principes 
beschreven die gelden voor centrumsteden en clusters van gemeenten. Deel III beschrijft de 
gezamenlijke actiedomeinen zoals omschreven en vertaald in het actieplan (aparte bijlage). 
Delen IV en V beschrijven de overlegstructuren en de duur (2020-2025) van de overeenkomst.
Volgende actiedomeinen werden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst:
  - overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het vermijden van jeugdwerkloosheid;
  - lokale besturen en VDAB werken samen aan het activeren van burgers richting arbeidsmarkt;
  - VDAB en lokale besturen ondersteunen en creëren kansen voor inclusieve economie;
  - dienstverlening aan bedrijven;
  - levenslang leren.
Het actieplan beschrijft per thema de verschillende acties. Het actieplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en bijgestuurd door de stuurgroep. 

Adviezen
Gezin en onderwijs (GEO): Gunstig advies.
Afdelingshoofd mens en samenleving: Gunstig advies.
Door een intensieve samenwerking aan te gaan met VDAB kan voor onder andere de kwetsbare 
doelgroep en de niet-beroepsactieve burgers een aanbod uitgewerkt worden op maat van onze 
stad.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

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

Artikel 1
de samenwerkingsovereenkomst 'Samen sterk voor lokaal werk' tussen het lokaal bestuur van 
Sint-Niklaas en VDAB goed te keuren. 
Een exemplaar van deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de notulen van 
deze zitting gehecht. 

Bijlagen
ontwerp actieplan - streven naar zichtbare resultaten (Sint-Niklaas)
samenwerkingsovereenkomst Stad Sint-Niklaas en VDAB

26 juni 2020 20:10 - De voorzitter sluit de zitting
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