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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 21 februari 2020
Besluitenlijst

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 Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (s.pa); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); 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, raadslid (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 Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid 
(CD&V); 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; de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Jef Maes, raadslid (PVDA)

Verontschuldigd:
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); 
mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V)

21 februari 2020 21:40 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2020_OR_00006 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 24 januari 2020: goedkeuring

Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:
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met algemene stemmen (37)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari 2020 
goed te keuren.

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)
21:42 - Jef Maes, raadslid (PVDA) betreedt de zitting
21:43 - Hasan Bilici, raadslid (s.pa) verlaat de zitting

2 2020_OR_00008 Bilaterale overeenkomst tussen het OCMW Sint-Niklaas 
en het Zorgpunt Waasland en onderlinge overeenkomst 
tussen het OCMW Beveren, het OCMW Kruibeke, het 
OCMW Sint-Niklaas, het OCMW Zwijndrecht en het 
Zorgpunt Waasland aangaande pensioenen: goedkeuring

Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 24 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld en sp.a) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, 
CD&V en PVDA)

Artikel 1
de bilaterale pensioenovereenkomst tussen het OCMW en het Zorgpunt Waasland goed te 
keuren.

Artikel 2
de onderlinge overeenkomst tussen het OCMW Beveren, het OCMW Kruibeke, het OCMW Sint-
Niklaas, het OCMW Zwijndrecht en het Zorgpunt Waasland, met betrekking tot de gevolgen van 
de overdracht van pensioenverplichtingen naar het ZPW en de oprichting van een 
monitoringcomité, goed te keuren.

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie
21:44 - Hasan Bilici, raadslid (s.pa) betreedt de zitting

3 2020_OR_00009 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: vervanging lid raad van bestuur en dagelijks 
bestuur
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Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (38)

Artikel 1
mevrouw Veerle De Beule voor te dragen als lid van de raad van bestuur van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland, ter vervanging van de heer Koen De Smet.

Artikel 2
mevrouw Veerle De Beule voor te dragen als lid van het dagelijks bestuur van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland, ter vervanging van de heer Koen De Smet.

4 2020_OR_00010 Huren extra noodwoningen: goedkeuring

Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

artikel 1: met 30 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 
onthoudingen (Vlaams Belang)
artikel 2: met 30 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 stemmen 
tegen (Vlaams Belang)
artikel 3: met 30 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 
onthoudingen (Vlaams Belang)

Artikel 1
akkoord te gaan met het huren van volgende woning en deze in te zetten als noodwoning:
- Breedstraat 287 voor een bedrag van 250 EUR.

Artikel 2
akkoord te gaan met het huren van volgende woning en deze in te zetten als noodwoning:
- Koningin Fabiolapark 26 voor een bedrag van 670 EUR en 130 EUR provisiekost.

Artikel 3
akkoord te gaan om de nodige werken uit te voeren in de woning gelegen in de Breedstraat 
287.

BESLOTEN ZITTING

ONDERSTEUNING

Personeel (staf)
21:48 - De voorzitter opent de besloten zitting



Raad voor maatschappelijk welzijn 4/4 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
21 februari 2020

5 2020_OR_00007 Pensioenovereenkomst tussen het OCMW Sint-Niklaas en 
het Zorgpunt Waasland: goedkeuring

Besluit
de raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

bij geheime stemming, in de wettelijke vorm gehouden, met 25 stemmen voor (N-VA, Groen, 
Open Vld en sp.a) en 13 onthoudingen (Vlaams Belang, CD&V en PVDA)

Artikel 1
de bilaterale pensioenovereenkomst tussen het OCMW Sint-Niklaas en het Zorgpunt Waasland, 
met de bijlagen met een overzicht van betrokken personen, goed te keuren.

21 februari 2020 21:51 - De voorzitter sluit de zitting

 

 

Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn

Johan Verhulst Mia Mortier
algemeen directeur raadslid-voorzitter

 


