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VAST BUREAU
Zitting van 28 september 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

ROUTINEPUNTEN

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Boekhouding

28 september 2020 16:00 - De voorzitter opent de besloten zitting

1 2020_VB_00208 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.
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Argumentatie
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 aanleiding tot 
volgende commentaar/correctie:
- Bestelbons 2020020176 + 20200020177 (resp. Den Azalee en De Colruyt): uitgaven m.b.t. 
'project Miriam' moeten geboekt worden op MJP001477 - AC000849 (Project Miriam 3.0) i.p.v. 
MJP001241 - AC000850 (Een geïntegreerd breed onthaal organiseren).

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 28-9-2020.pdf

ONDERSTEUNING

HR

2 2020_VB_00209 Ontwerpbesluiten algemeen directeur: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - HR

Bondige toelichting
Kennisneming van de ontwerpbesluiten die op 28 september 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.
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Delegatiebesluit van 2 januari 2019 vastgesteld door het vast bureau met betrekking tot de 
aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid en het dagelijks personeelsbeheer.

Argumentatie
Het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbesluiten die op 28 september 
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 28 september 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 AD.pdf

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

3 2020_VB_00210 Vast bureau: notulen en besluitenlijst zitting 21 
september 2020: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
De notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 21 september 2020 worden 
ter goedkeuring voorgelegd.
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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:

Artikel 1
de notulen en besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van 21 september 2020 goed te 
keuren.

Bijlagen
200921 Notulen.pdf
200921 Besluitenlijst.pdf
200921 Besluitenlijst raadpleegomgeving.pdf

4 2020_VB_00211 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Verenigde Ziekenhuizen Waas 
en Durme: verslagen raad van bestuur van 7 mei 2020, 4 
juni 2020 en 25 juni 2020: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de verslagen van de raad van 
bestuur van de Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme van 7 mei 2020, 4 juni 2020 en 25 juni 
2020.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 4.
Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 32.

Argumentatie
Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme is een ziekenhuisvereniging in toepassing van deel 3, 
titel 4, hoofdstuk 4, van het decreet over het lokaal bestuur.
In toepassing van artikel 32 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
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welzijn worden de verslagen van de raad van bestuur van de Verenigde Ziekenhuizen Waas en 
Durme van 7 mei 2020, 4 juni 2020 en 25 juni 2020 voorgelegd aan het vast bureau.

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de verslagen van de raad van bestuur van Verenigde Ziekenhuizen Waas 
en Durme van 7 mei 2020, 4 juni 2020 en 25 juni 2020.

Bijlagen
verslag RvB VZ-WD 2020-05-07
verslag RvB VZ-WD 2020-06-04
verslag RVB VZ-WD 2020-06-25

DISCUSSIEPUNTEN

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

5 2020_VB_00212 Beheersovereenkomst tussen stad/OCMW Sint-Niklaas en 
Zorgpunt Waasland: wijziging specifiek deel: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Beleidsondersteuning

Bondige toelichting
Op 21 juni 2019 keurden de gemeenteraad en OCMW-raad de beheersovereenkomst goed met 
het Zorgpunt Waasland, dat sinds 1 januari 2019 operationeel is en de vroegere cluster zorg van 
het OCMW incorporeerde. Het specifiek deel voor Sint-Niklaas is nu aan herziening toe. De 
wijziging moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

Juridische grond
Beslissing gemeenteraad en OCMW-raad van 21 juni 2019 tot goedkeuring van de 
beheersovereenkomst met het Zorgpunt Waasland. 

Argumentatie
Het specifiek deel van de beheersovereenkomst (versie 2019 in bijlage 1) bevatte een heel 
aantal transitiebepalingen die in de loop van 2019 en de eerste helft 2020 richtinggevend 
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waren voor de wisselende verhouding tussen het stads- en OCMW-bestuur, met daarbij Den 
Azalee en het OOC, enerzijds en het Zorgpunt Waasland anderzijds. Omdat veel van die 
transitiebepalingen intussen niet meer actueel en dus irrelevant zijn (bijvoorbeeld met 
betrekking tot ICT) en omdat er intussen ook enkele andere evoluties zijn gebeurd dan 
aanvankelijk vooropgesteld (bijvoorbeeld omtrent het gebouw Vermeir) is het nodig de tekst 
aan te passen, zodat die voor de komende jaren nauwer aansluit bij de realiteit.

In bijlage 2 kan u de voorstellen tot wijziging bekijken, waarbij we telkens ook motiveren 
waarom de tekstwijziging moet gebeuren. De voornaamste wijzigingen zijn:
- alle prestaties die de stad/OCMW en het Zorgpunt Waasland voor elkaar verrichten, worden 
verrekend, tenzij degene die expliciet vermeld staan in de beheersovereenkomst;
- de transitiebepalingen en -bijlagen met betrekking tot ICT worden geschrapt: die transitie is 
intussen achter de rug;
- er zijn afspraken over het groenonderhoud in het Gerdapark en voor bepaalde andere sites 
wordt niet meer in detail gestipuleerd welke stads/OCMW-dienst het groen zal onderhouden;
- voor gebouw Vermeir is de herschikking anders verlopen dan in de beheersovereenkomst was 
bepaald (technische dienst is verhuisd naar 1ste verdieping, niet naar gelijkvloers);
- de transitieperiode voor het centraal magazijn en het wagenpark is intussen afgelopen: de 
samenwerking op dit vlak is stopgezet;
- de afspraken over de samenwerking in het dienstencentrum 't Lammeken maken deel uit van 
een afzonderlijke overeenkomst: die kunnen dus hier geschrapt worden.
In bijlage 3 (versie 2020) vindt u ten slotte de nieuwe, gecoördineerde tekst. Van de 
oorspronkelijke vijfentwintig pagina's van het specifiek deel resten er nu nog een tiental. Deze 
aanpassing omvat dus tegelijk ook aspecten van deregulering en administratieve 
vereenvoudiging. 

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

Artikel 1
in te stemmen met de aanpassingen aan het specifiek deel van de beheersovereenkomst tussen 
stad/OCMW Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland en de nieuwe gecoördineerde versie goed te 
keuren. 

Bijlagen
Bijlage 1 versie 2019 Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - specifiek deel Sint-Niklaas
Bijlage 2 voorstel aanpassing 2020 Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland (4) - deel Sint-
Niklaas
Bijlage 3 gecoördineerde tekst 2020 Beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland (4) - deel Sint-
Niklaas

WELZIJN
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Mens

HD 1 2020_VB_00213 Aanvraag subsidie consumptiebonnen voor kwetsbare 
doelgroepen: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Mens

Bondige toelichting
Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de 
verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met 
inkomensverlies. Mensen met een laag inkomen beschikken vaak niet over een sterke buffer om 
dit verlies op te vangen, bijgevolg geraken zij vlugger in de problemen. We zien binnen de 
steunverlening ook een stijging van de hulpvragen, zowel van leefloon als van extra steun. 
De Vlaamse Regering heeft in haar besluit van 10 juli 2020 de mogelijkheid geboden aan lokale 
besturen om hun kwetsbare burgers te ondersteunen door een specifieke subsidie toe te kennen 
aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

Juridische grond
Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 
Decreet lokaal bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie 
aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter 
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.

Argumentatie
De subsidie is bedoeld als een financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw lokaal 
waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen, die verkeren in financiële armoede of die 
ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk een extra 
financiële ondersteuning aan te bieden. Daarnaast heeft de subsidie ook als doel de lokale 
economie, die evenzeer door de coronacrisis sterk is getroffen, via een krachtige lokale impuls 
te versterken. 
De financiële ondersteuning is een financiële incentive ter waarde van bonnen. Het 
consumptiebudget kan besteed worden in lokale handelszaken, zoals kledingwinkels, 
voedingswinkels, horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal en bij organisaties voor 
bijvoorbeeld culturele evenementen, vrijetijdsbesteding enz. 
Vanuit Sint-Niklaas kunnen we 236.561,89 EUR aan subsidie ontvangen. Deze middelen moeten 
besteed worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.

We stellen voor deze subsidie als volgt te besteden:
- 136.561,89 EUR te voorzien voor de participatieattesten (dekking van 80 % om lid te worden 
van een culturele vereniging, sportclub, jeugdbeweging). Momenteel zijn we een deel van onze 
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VT gerechtigden, die nog geen recht hebben op een kansenpas, aan het aanschrijven (via de 
kansenzak). Volgend jaar schrijven we een andere doelgroep aan. 
- 100.000 EUR voor de aankoop van oh-bonnen en Waasland Shopping Center voor de 
financieel meest kwetsbare burgers. Burgers met een aanvullende steun genieten automatisch 
de waardebon. Voor alle andere burgers zal er een sociaal onderzoek aan voorafgaan en worden 
de leefgeldbedragen van ons aanvullende steunsysteem (zijn de referentiebudgetten van cebud) 
als richtnorm gebruikt. De basis waardebon bedraagt 50 EUR en wordt uitgekeerd aan het 
gezinshoofd en per bijkomend gezinslid wordt 25 EUR voorzien. De waardebonnen hebben een 
geldigheidsduur van een jaar.

Besluit
Het vast bureau beslist:

Artikel 1
akkoord te gaan met de aanvraag van de subsidie consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen.

Artikel 2
akkoord te gaan met de definitie kwetsbare doelgroepen zoals bepaald in de nota.

Bijlagen
Kopie van aanvraagformulier_consumptiebonnen.xlsx
besluit Vlaamse Regering.pdf

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

HD 2 2020_VB_00214 Raad voor maatschappelijk welzijn: raadszitting 25 
september 2020: mondelinge vragen: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de mondelinge vragen die opvolging 
behoeven, gesteld in de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 september 
2020.

Besluit
Het vast bureau beslist:
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Artikel 1
kennis te nemen van de op te volgen mondelinge vragen gesteld in de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van 25 september 2020.

Bijlagen
Opvolging mondelinge vragen OR 2020.xlsx

28 september 2020 16:02 - De voorzitter sluit de zitting

 

 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter


