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RAAD VAN BESTUUR
Vergadering van 14 maart 2019
Verslag

Locatie: Sinterklaaszaal - Welzijnshuis te Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99
Aanvang: 17.05u.
Samenstelling
Aanwezig:
Stemgerechtigde leden: De Keyzer Eric, voorzitter (Sint-Gillis-Waas); De Laet Bert (Sint-Niklaas);
De Monie Pia, ondervoorzitter (Kruibeke); Van Esbroeck Dirk (Beveren).
Niet-stemgerechtigde leden: Baeke Katty, secretaris; Heyrman Kirsten, afdelingshoofd
maatschappelijke dienstverlening (Beveren); Kerckhove Linsaye, sectorhoofd welzijn (Sint-GillisWaas); Meyntjens Luc, algemeen directeur (Kruibeke); Van de Kerckhove Myriam, penningmeester;
Van de Steene Gerry, clustermanager welzijn (Sint-Niklaas).
Afwezig:
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 raad van beheer van 18 oktober 2018 - goedkeuring

GOEDGEKEURD

Aan de Raad wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 18 oktober 2018 goed te keuren.
2.

Personeel - loopbaanvermindering met 1/5 -

3.

Organisatie en werking

3.1.

Basisregistratie over jaar 2018 - goedkeuring

GOEDGEKEURD

GOEDGEKEURD

De gegevens van de basisregistratie (in het kader van de erkenning van DSW als instelling voor
schuldbemiddeling) werden in de vorm van het hiertoe bestemde excelformulier bezorgd aan het
Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) op 13 februari 2019 (uiterste termijn van indiening:
28 februari van het jaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben). Aan de Raad
wordt goedkeuring gevraagd van deze basisregistratie.
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3.2.

Terugkoppeling inzake afbouwtraject

GOEDGEKEURD

Aan de Raad wordt gevraagd om te beslissen of DSW blijvend een intensieve vorm van afbouw op
zich neemt en dit binnen een tewerkstellingsvolume van 0,75 FT gecombineerd met zeven dossiers
collectieve schuldenregeling. De Raad beslist de voormelde vorm van afbouw verder te zetten.
4.

Vaststelling dagorde buitengewone algemene vergadering
van 14 maart 2019

GOEDGEKEURD

Afsluiten vergadering: 17.35u.

***
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