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GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS
OCMW-RAAD 07 januari 2021
TOELICHTENDE NOTA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Vervanging voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Situatieschets

• Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 8 leden en een
voorzitter.
• De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 58
van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
• Op de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn aansluitend op
de installatievergadering van de gemeenteraad verkiest de raad voor
maatschappelijk welzijn hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast
bureau, hetzij onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn,
een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
• De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akte
van voordracht ontvankelijk is overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in
artikel 90 §1 van het decreet lokaal bestuur.
• Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij zijn
verkiezing geen voorzitter of lid van het vast bureau is, legt hij; voor hij zijn
mandaat aanvaardt, de eed af in handen van de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen’.
• Die eedaflegging geldt ook als eedaflegging voor zijn mandaat als schepen
vermeld in artikel 90 § 4 van het decreet lokaal bestuur.
• In zitting van 3 januari 2019 werden Marita Meul verkozen als voorzitter van
het BCSD.
• Het mandaat van Marita Meul als voorzitter van het BCSD vervalt op 1
januari 2021.
• Pascal Buytaert neemt zijn mandaat als voorzitter van het BCSD niet op.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de op 12 december 2018 ingediende akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter voor het bijzonder comité voor de sociale dienst van mevrouw
Marita Meul;
• Pascal Buytaert verzaakt met zijn schrijven d.d. 28 september 2020 aan de
opvolging als voorzitter van het BCSD.;
• de op 13 november 2020 ingediende akte van voordracht van de voorzitter
voor het bijzonder comité voor de sociale dienst van mevrouw Chantal
Vergauwen.
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Voorstel
besluit

Artikel 1
Neemt akte van de ingediende voordrachtsakte voor de voorzitter van het
bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2
Mevrouw Chantal Vergauwen wordt tot voorzitter van het bijzonder comité
voor de sociale dienst verkozen verklaard.
Artikel 3
De in artikel 96 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur voorgeschreven eed
wordt door de verkozen voorzitter bijzonder comité sociale dienst afgelegd in
handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Artikel 4
De raad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van mevrouw
Chantal Vergauwen als schepen zoals vermeld in artikel 90 § 4 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 5
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.
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2. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Vervanging lid raad van bestuur
Welzijnsvereniging

Situatieschets • Op 1 januari 2018 werd de Welzijnsvereniging opgericht voor een termijn
van dertig opeenvolgende jaren.
• Het OCMW van Sint-Gillis-Waas geeft aan Welzijnsvereniging Sint-GillisWaas de opdracht om de residentiële ouderenzorg van het OCMW van
Sint-Gillis-Waas te organiseren.
• De organen van de Welzijnsvereniging zijn de algemene vergadering, raad
van bestuur en de voorzitter van de raad van bestuur tevens ook de
voorzitter van de algemene vergadering.
• De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van alle deelgenoten
van Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas. De algemene vergadering bestaat
uit de voltallige OCMW-raad, samengesteld volgens de bepalingen van
artikel 68 van het decreet lokaal bestuur.
• Tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3
januari 2019 werden de 7 raadsleden aangesteld die deel uitmaken van de
raad van bestuur van de Welzijnsvereniging.
• Volgende kandidaten werden verkozen verklaard als afgevaardigde met
stemrecht voor de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging:
heer Herwin De Kind
mevrouw Margareta Iris Ruys
heer Denis D’hanis
heer Koen Daniëls
mevrouw Marieta Meul
mevrouw Chantal Vergauwen
heer Matthias Van Zele
• De heer Matthias Van Zele diende met zijn brief van 14 december 2020
zijn ontslag in als lid van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• artikel 484 3e lid van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat als het mandaat
van een afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt, de leden
van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst die het betreffende lid
heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid kunnen aanwijzen;
• de op 23 december 2020 ingekomen voordrachtsakte voor vervanging van
de heer Matthias Van Zele door mevrouw Maaike De Rudder als lid van de
raad van bestuur van de Welzijnsvereniging voor CD&V.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Neemt akte van de ingediende voordrachtsakte voor de vervanging van een
lid voor CD&V voor de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging.
Artikel 2
Navermelde persoon wordt als lid van de raad van bestuur van de
Welzijnsvereniging verkozen verklaard:
Maaike De Rudder
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Welzijnsvereniging.
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Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.

3. - Cel Beleidsondersteuning - Notulen - Vervanging voorzitter Welzijnsvereniging

Situatieschets

• De voorzitter van de Welzijnsvereniging is voorzitter van de algemene
vergadering en de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging.
• In zitting van 24 januari 2019 verklaarde de raad voor maatschappelijk
welzijn mevrouw Marita Meul verkozen als voorzitter van de
Welzijnsvereniging.
• Met haar brief van 20 december 2020 dient mevrouw Marita Meul haar
ontslag in als voorzitter van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging.
• In zitting van heden werd akte genomen van de gewijzigde samenstelling
van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging verkozen door de
OCMW-raad.
• De voorzitter moet verkozen worden uit de leden van de raad van bestuur
van de Welzijnsvereniging.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• Conform de werkwijze voor de aanstelling van de voorzitter van het
bijzonder comité sociale dienst, wordt de voorzitter aangeduid met een
voordrachtsakte, ondertekend door meer dan de helft van de leden van de
OCMW-raad. Een lid van de OCMW-raad kan nooit meer dan één
voordrachtsakte ondertekenen.
• De op 23 december 2020 ingekomen voordrachtsakte met aanduiding van
Maaike De Rudder als voorzitter van de Welzijnsvereniging.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Neemt akte van de ingediende voordrachtsakte voor de voorzitter van de raad
van bestuur van de Welzijnsvereniging.
Artikel 2
Navermelde persoon, lid van de raad van bestuur van de Welzijnsvereniging,
wordt als voorzitter van de Welzijnsvereniging verkozen verklaard:
Maaike De Rudder
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing overmaken aan de Welzijnsvereniging.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht, zoals
bepaald in het Decreet Lokaal Bestuur.
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4. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening Sociaal Verhuurkantoor

Situatieschets

• De jaarrekening 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland werd
vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 17 november
2020 besproken en op de Raad van Bestuur van 22 oktober 2020
goedgekeurd.
• De financieel directeur merkt op dat de totaalcijfers voor de activa verkeerd
zijn voor de jaren 2018, 2016 en 2015, en gaat ervan uit dat er een fout in de
excel van de verantwoording van de penningmeester is geslopen waardoor
het totaalcijfer niet correct is. In de bundel die erbij zit en die uit de
boekhouding komt werden deze jaren niet opgenomen. Aangezien het enkel
om de jaarrekening 2019 gaat en hierin het correcte cijfer voor 2018 werd
opgenomen, geeft hij een positief advies.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de OCMW-raad dient advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2019
van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Voorstel
besluit

Artikel 1
Gunstig advies verlenen betreffende de jaarrekening 2019 van het Sociaal
Verhuurkantoor Waasland.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan het Sociaal Verhuurkantoor
Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur.
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