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BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 
Vergadering van 14 maart 2019 

Verslag  

 

 

Locatie: Sinterklaaszaal - Welzijnshuis te Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99 

 

Aanvang: 17.47u. 

 

Samenstelling: 

Aanwezig:   

Stemgerechtigde leden: Bruwiere Walther (Sint-Niklaas); Burm Hans (Sint-Gillis-Waas); De Keyzer 

Eric, voorzitter (Sint-Gillis-Waas); De Laet Bert (Sint-Niklaas); De Monie Pia, ondervoorzitter 

(Kruibeke); Spinoy Raf (Kruibeke); Tindemans Erna (Beveren); Van Dorsselaere Rudiger (Sint-Gillis-

Waas); Van Esbroeck Dirk (Beveren). 

Niet-stemgerechtigde leden: Baeke Katty, secretaris; Heyrman Kirsten, afdelingshoofd 

maatschappelijke dienstverlening (Beveren); Kerckhove Linsaye, sectorhoofd welzijn (Sint-Gillis-

Waas); Meyntjens Luc, algemeen directeur (Kruibeke); Van de Steene Gerry, clustermanager welzijn 

(Sint-Niklaas); Van de Kerckhove Myriam, penningmeester. 

Afwezig: 

Stemgerechtigde leden: Doudouh Mohamed (Sint-Niklaas); Van Remortel Stijn (Beveren); Verest 

Louis (Kruibeke). 

Niet-stemgerechtigde leden: Roels An, algemeen directeur waarnemend (Sint-Gillis-Waas); Thyssen 

Filip, directeur welzijn en zorg (Beveren); Verhulst Johan, algemeen directeur (Sint-Niklaas); Waltens 

Riet, hoofdmaatschappelijk assistente (Kruibeke) 

 

AGENDA: 

 

1.  Verslag algemene vergadering 15 november 2018 - goedkeuring    GOEDGEKEURD 

 

Aan de Vergadering wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 15 november 2018 goed te 

keuren.  

 

2.  Financiën 

 

2.1.   Kennisname van budget 2019 door gemeenteraden van de deelgenoten   KENNISNAME 

 

De kennisname/goedkeuring van het budget 2019/interne kredietaanpassing 2018 zoals vastgesteld bij 

beslissing van de algemene vergadering van DSW van 15 november 2018 werd verleend door alle  

gemeenteraden van de deelgenoten.  
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2.2.  Vaststelling jaarrekening 2018                   GOEDGEKEURD  

 

2.3.  Aanpassing waarderingsregels        GOEDGEKEURD 

 

Toevoeging van het punt “I. Vorderingen en schulden” aan de waarderingsregels in de jaarrekening 

2018 ingevolge opmerking toezichthoudende overheid inzake jaarrekening 2017. 

 

2.4.  Opvragen tweede voorschot op geïndexeerde bijdrage 2019            KENNISNAME  

 

Na goedkeuring van de jaarrekening van 2018 wordt aan elke deelgenoot gevraagd het tweede deel van 

de geïndexeerde bijdrage ten bedrage van 1,33 euro per inwoner te vereffenen. 

 

3.  Wijziging van de statuten         GOEDGEKEURD  

 

Ingevolge de nieuwe bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.  

Het voorstel van statutenwijziging brengt enkel een vermindering van rechten met zich mee wat betreft 

aanpassing van artikel 13 en hieraan gekoppeld artikel 19 waardoor een voorafgaandelijke goedkeuring 

is vereist van de deelgenoten.  

Het voorstel van tekst van statutenwijziging werd goedgekeurd door de OCMW-Raad van Beveren op 

26/02/2019, de OCMW-Raad van Sint-Niklaas op 22/02/2019 en de OCMW-Raad van Sint-Gillis-Waas 

op 01/03/2019. Voor het OCMW van Kruibeke is een goedkeuring verleend door het vast bureau op 

11/02/2019 en is de agendering op de OCMW-raad voorzien op 25 maart 2019. Wat betreft de wijziging 

van artikel 13 (herleiden van drie stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke deelgenoot in algemene 

vergadering tot twee) en de bijhorende aanpassing van artikel 19 van de statuten van DSW (schrapping 

van vereiste van twee derden meerderheid in aanwezigheid en vertegenwoordiging van elke  deelgenoot 

bij een statutenwijziging) wordt een afzonderlijke beslissing opgenomen in de akte van 

statutenwijziging: de voormelde artikelen zullen enkel gewijzigd worden in het geval er een 

bekrachtigingsbeslissing volgt van de OCMW-Raad van Kruibeke binnen de twee maanden na het 

verlijden van de akte van statutenwijziging.  

Start werkzaamheden tot verlijden van de akte van statutenwijziging door notaris Ann-Michèle 

D’Hoore: 17.55u. 

 

Afsluiten vergadering: 18.45u. 

 

 

*** 


