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VAST BUREAU
Zitting van 5 oktober 2020
Notulen

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); 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 Maxime 
Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

5 oktober 2020 17:00 - De voorzitter opent de besloten zitting

ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

1 2020_VB_00215 Budget OCMW 2020: definitieve vastleggingen: 
vaststelling

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Het vast bureau stelt de lijsten vast van de definitieve vastleggingen.
De lijsten per zitting van het vast bureau met definitieve vastleggingen van donderdag vóór de 
vorige zitting tot en met woensdag voorafgaand aan deze zitting worden voorgelegd aan het 
vast bureau.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 56 § 3, 3° en 84 § 3 3°.
Vaststelling nieuw organisatiebeheersingssysteem voor stad en OCMW, goedgekeurd door de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 21 juni 2019.

Argumentatie



Vast bureau 2/9 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
5 oktober 2020

Bij beslissing van 21 juni 2019 hebben de raden het nieuwe organisatiebeheersingssysteem 
vastgesteld met ingang van 1 juli 2019. Onder meer bevat het systeem een aantal financiële 
delegaties. 

Visum
Geen visum noodzakelijk: Gunstig advies na nazicht bestellijsten. Dit nazicht gaf geen 
aanleiding tot correcties of opmerkingen.

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
de lijsten van de definitieve vastleggingen vast te stellen vanaf donderdag vóór de vorige 
zitting van het vast bureau tot en met woensdag voorafgaand aan deze zitting, als bijlage 
gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
Vastleggingen bestellijst OCMW 05-10-2020.pdf
Vastleggingen gunningsdossier OCMW 05-10-2020.pdf

ONDERSTEUNING

HR

2 2020_VB_00216 Ontwerpbesluiten algemeen directeur: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
Kennisneming van de ontwerpbesluiten die op 5 oktober 2020 voorgelegd worden aan de 
algemeen directeur.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 84 § 3, 2° en 85.
OCMW-raadsbeslissing van 26 november 2015 houdende goedkeuring rechtspositieregeling met 
ingang van 1 januari 2016, aangevuld met latere wijzigingen.
OCMW-raadsbeslissing van 25 januari 2019 betreffende de vaststelling van het begrip dagelijks 
personeelsbeheer.
Delegatiebesluit van 2 januari 2019 vastgesteld door het vast bureau met betrekking tot de 
aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid en het dagelijks personeelsbeheer.
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Argumentatie
Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbesluiten die op 5 oktober 
2020 voorgelegd worden aan de algemeen directeur.

Regelgeving: openbaarheid
Artikel II.34 - 02° : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Artikel II.34:
Tenzij de aanvraag betrekking heeft op milieu-informatie, wijzen de overheidsinstanties, 
vermeld in artikel II.28, § 1, een aanvraag tot openbaarmaking af als:
2° de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij 
de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de beslissingen die de algemeen directeur op 5 oktober 2020 zal nemen in 
uitvoering van artikel 3 van het reglement van 2 januari 2019 betreffende de delegatie van de 
aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid en de praktische werkwijze voor het 
personeelsbeheer.

Bijlagen
Ontwerpbesluitenbundel.pdf
kandidatenlijst_werkleider_ooc.xlsx

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

3 2020_VB_00217 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Zorgpunt Waasland: notulen 
raad van bestuur van 26 augustus 2020: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de notulen van de raad van 
bestuur van Zorgpunt Waasland van 26 augustus 2020.

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 30.

Argumentatie
Zorgpunt Waasland is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van 
het decreet over het lokaal bestuur.
In toepassing van artikel 30 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn worden de notulen van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 26 augustus 
2020 ter kennisneming voorgelegd aan het vast bureau.

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 26 
augustus 2020.

Bijlagen
Notulen rvb Zorgpunt Waasland 2020-08-26

4 2020_VB_00218 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 28 
september 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 28 september 2020 worden 
ter goedkeuring voorgelegd.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 83.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen van de vorige vergadering aan 
het vast bureau voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
Het vast bureau beslist:
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Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 28 september 2020 goed te 
keuren.

Bijlagen
200928 Notulen.pdf
200928 Besluitenlijst.pdf
200928 Besluitenlijst raadpleegomgeving.pdf

DISCUSSIEPUNTEN

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

5 2020_VB_00219 Raad voor maatschappelijk welzijn: agenda zitting 23 
oktober 2020: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De conceptagenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 23 
oktober 2020 wordt ter kennisneming aan het vast bureau voorgelegd.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 18 en 19.

Argumentatie
Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de conceptagenda voor de 
eerstkomende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Volgend agendapunt voor de raad voor maatschappelijk welzijn van vrijdag 23 oktober 2020 
wordt besproken in de commissie voor wonen, kinderopvang, opvoeding en onderwijs, op 
donderdag 15 oktober 2020:
- beheersovereenkomst tussen stad/OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland: wijziging 
specifiek deel: goedkeuring.

Besluit
Het vast bureau beslist:
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Artikel 1
kennis te nemen van de agenda voor de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 
vrijdag 23 oktober 2020, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

Bijlagen
conceptagenda OR 23-10-20

WELZIJN

Welzijn staf

6 2020_VB_00220 Implementatietraject StreetSmart Impact in 
samenwerking met de centrumsteden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Welzijn staf

Bondige toelichting
StreetSmart Impact is een onderdeel van het ruimere StreetSmart project.
Dit project probeert de kwaliteit van de hulpverlening aan jongeren met het oog op het 
versterken van hun eigenwaarde te verhogen.
StreetSmart Impact is een digitale tool die een registratie en rapportering biedt.
Dit biedt mogelijk een oplossing voor de registratie en rapportering van ons outreachend team, 
waaronder de huidige straathoekwerkers.

Vanuit het overleg van de algemeen directeurs van de dertien centrumsteden wordt een budget 
vrijgemaakt om deze tool te implementeren in de centrumsteden.
Dit budget komt vanuit een reserve die door de VVSG werd beheerd voor de werking van de 
dertien Vlaamse centrum OCMW's.

Juridische grond
Decreet lokaal sociaal beleid.

Argumentatie
StreetSmart Impact is een digitale tool ontwikkeld voor jeugd- en outreachwerkers. StreetSmart 
Impact meet de impact van jeugdwerk via drie onderdelen (details in bijlage):  

1. Registratie en rapportering van output
2. Evolutie van het niet-formeel educatief proces bij jongeren via vier parameters 
3. Case management van jongeren.

StreetSmart Impact is onderdeel van het ruimer StreetSmart project, dat als objectief heeft om 
de kwaliteit van niet-formele educatie te versterken, met een focus op de versterking van de 
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eigenwaarde van jongeren. Mobile School vzw is de ontwikkelaar van het StreetSmart project. 
Mobile School vzw ondersteunt reeds meer dan vijftien jaar wereldwijd lokale organisaties die 
werkzaam zijn met straatkinderen. Ze bieden gratis opleiding, coaching, educatieve materialen 
en methodieken aan hun partners. Uit ervaring en onderzoek bij allerhande partners zagen ze 
noden die ze niet konden beantwoorden via hun reguliere Mobile School werking. Bovendien 
waren ze beperkt in het aantal partners die ze konden ondersteunen. Via StreetSmart bieden ze 
een bijkomend antwoord op deze noden én kunnen ze veel ruimer sociale impact genereren.   

Op basis van hun eigen onderzoek én uit diverse gesprekken met jeugdwerkers, organisaties en 
overheden, kent StreetSmart de noden die de sector stelt ten aanzien van een tool. StreetSmart 
Impact heeft de ambitie om aan deze noden een antwoord te bieden.

Een samenwerking met de centrumsteden moet hen in staat stellen hun tool verder te 
ontwikkelen, rekening houdend met enkele randvoorwaarden, en biedt de centrumsteden de 
mogelijkheid de ontwikkeling mee te bepalen.

Het voorstel van StreetSmart voor het implementatietraject voor de dertien centrumsteden in 
2020 en voor 300 licenties vanaf september 2020 tot eind 2021 kost 99.400 EUR. Als 
tegemoetkoming om op dit moment reeds in te stappen, bieden ze het volledig 
implementatietraject, zoals het in hun voorstel wordt geschetst, gratis aan. Dit komt neer op 
een korting van 31.000 EUR of 31 % van de totale kost. StreetSmart vraagt met andere woorden 
een deelname in de kosten ten bedrage van 68.000 EUR voor deze periode.

Per deelnemende centrumstad voorziet StreetSmart in een plan van aanpak (aan te passen in 
overleg in functie van een optimale aansluiting bij de lokale context):

1. Meeting met elk van de centrumsteden
1. Voorstelling van StreetSmart
2. Begrijpen van de lokale structuur (diensten, vzw’s …)
3. Begrijpen van de lokale noden

2. Stad bepaalt welke diensten en organisaties aan de slag zullen gaan met StreetSmart (is 
noodzakelijk om vervolg van het traject met de juiste personen verder te zetten)

3. Inplannen van implementatietraject 
4. Workshop opzetten organisatiestructuur

1. Halve dag
2. Doelgroep: administrators en teamleaders

5. Workshop inhoudelijke customisation
1. Halve dag
2. Doelgroep: administrators en teamleaders

6. Training belang van eigenwaarde en empowerment
1. Tijdsduur nog verder uit te werken
2. Pragmatische, ervaringsgerichte training over de inhoudelijke achtergrond en 

concepten van StreetSmart
3. Doelgroep: eindgebruikers

7. Training StreetSmart
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1. Halve dag
2. Praktische training hoe StreetSmart te gebruiken
3. Doelgroep: eindgebruikers.

Een schematische voorstelling van het implementatietraject bevindt zich in bijlage.

Het spreekt voor zich dat na het project nog een evaluatie volgt in functie van eventuele 
verlenging van het gebruik van de toepassing en dus het ten laste nemen van de daarbij 
horende licentiekosten vanaf 2022.

Verwante dossiers - Bestemming restmiddelen OCMW-centrumsteden

De VVSG beheert de restmiddelen van de OCMW-centrumsteden (300.000 EUR). Voor de 
bestemming van deze middelen werd in het overleg van de (adjunct-) algemeen directeurs van 
4 juni 2020 een voorstel uitgewerkt als volgt:

 lidmaatschap ESN (European Social Network) van de dertien centrumsteden: 42.900 EUR 
voor drie jaar;

 StreetSmart Impact: 68.000 EUR;

 Demad: 75.000 EUR;

 Speerpuntenprogramma ‘rechten’: 100.000 EUR.

Globale afspraak:  

De vergadering van de (adjunct-) algemeen directeurs van de centrumsteden heeft het voorstel 
van StreetSmart Impact op 4 juni 2020 goedgekeurd. Gevraagd wordt dat elke stad dit voorstel 
ter goedkeuring voorlegt aan haar college/burgemeester.  

Financiële impact
De licentiekosten worden, na positieve evaluatie, vanaf 2022 geraamd op 5000 EUR/jaar.  

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
in te stappen in het project StreetSmart Impact.

Artikel 2
akkoord te gaan dat de instapkosten en kosten van 300 licenties van StreetSmart Impact, 
geraamd op 68.000 EUR, voor de geïnteresseerde centrumsteden worden betaald met de 
restmiddelen van de dertien Vlaamse centrum OCMW's.

Artikel 3
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na dit projectjaar de evaluatie van dit project af te wachten om te beslissen of dit wordt 
verlengd en de bijhorende licentiekosten te betalen vanaf 2022.

5 oktober 2020 17:05 - De voorzitter sluit de zitting

 

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


