RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 26 juni 2020
Besluit

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 Christine Meert,
raadslid (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem,
raadslid (s.pa); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der
Coelden, raadslid (sp.a); 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 (NVA); de heer Maxime Callaert, schepen (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); 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 Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA);
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, raadslid (Groen); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Gwen Merckx, korpschef van politie
Afwezig:
mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA)
Verontschuldigd:
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V)
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Welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland:
jaarrekening 2019: advies

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Financiën (staffunctie)
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Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies te geven over de jaarrekening
2019 van de welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.

Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op de budgetten en
de rekeningen van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die
toezichtbevoegdheid door de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. De
raad voor maatschappelijk welzijn behoudt evenwel volgens de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur een adviesbevoegdheid inzake de rekeningen van de welzijnsverenigingen en in
die zin wordt de jaarrekening van de welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling
Waasland voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:
met algemene stemmen (39)
Artikel 1
positief advies te geven voor de jaarrekening 2019 van de welzijnsvereniging Dienst
Schuldbemiddeling Waasland.
Een exemplaar van de jaarrekening 2019 wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting
gehecht.
Bijlagen
Jaarrekening 2019 DSW
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Gezien en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn

Johan Verhulst
algemeen directeur

Mia Mortier
raadslid-voorzitter
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