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Overzichtslijst van de beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019 

 
 

1.  Zorgpunt Waasland: intrekking gebruiksovereenkomst  tussen Zorgpunt Waasland en OCMW 

Beveren en goedkeuring beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en OCMW’s van 
de gemeenten Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas, specifieke samenwerking met 
OCMW Beveren. Kennisname bijlagen specifieke samenwerking met OCMW Kruibeke, Zwijnd-

recht en Sint-Niklaas. 

2.  Goedkeuring voorstel kader organisatiebeheersing OCMW en gemeente Beveren. 

3.  Goedkeuring van de samenstelling gemeenschappelijk Managementteam. 

4.  Akkoord met de verhoging van de fietsvergoeding tot 24 cent per kilometer per 01.01.2019 

voor het OCMW-personeel. 

5.  Goedkeuring ontwerpakte en bijhorende documenten voor de openbare verkoop bij inschrij-

ving van de grond Nederland, Hontenisse sectie W 90 en W94, met een totale oppervlakte van 
97ha74a10ca. 

6.  Vaststelling mandaten Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland 

Aanduiding bij geheime stemming van Dirk Van Esbroeck en Roger Heirwegh als stemgerech-

tigde vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen. 

Aanduiding bij geheime stemming van Heidi Werrens en Lientje De Schepper  als plaatsver-

vangende stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering. 

Aanduiding van Dirk Van Esbroeck als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur. 

Aanduiding van Roger Heirwegh als plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de raad van 

bestuur. 
Aanduiding van Kirsten Heyrman als deskundig (niet stemgerechtigd) lid voor de raad van 

bestuur. 

7.  Vaststelling mandaten EthiasCo: 
Aanduiding van Veerle Vincke als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering  

voor de legislatuur 2019/2024. 
Aanduiding van Jan Van de Perre als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering voor de volledige legislatuur. 

8.  Vaststelling mandaten Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender. 
Aanduiding van Johan Smet als effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 

Aanduiding van Roger Heirwegh als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering. 

 

 
 


