
1/2

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 26 november 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00059 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 22 oktober 2019 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 oktober 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 22 oktober 2019.

2 2019_RMW_00058 Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod voor 
perceel grond, Heirbaan te Haasdonk  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De grond gelegen te Haasdonk, Heirbaan, kadastraal gekend 10de afdeling, sectie C nummer 555 met een 
oppervlakte van 6 660 m² werd op vraag van de zittende pachter te koop gesteld. De raad voor 
maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 30 juli 2019 de grond te koop gesteld via de procedure van de 
publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 63 000 EUR (+ 12,50% kosten) 
waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod.
Na voldoende publiciteit werd één geldig bod ingediend. De compromis is ondertekend en de ontwerpakte 
werd opgegmaakt.
Het vast bureau heeft in zitting van 4 november 2019 beslist tot het agenderen van de goedkeuring van de 
ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de ontwerpakte van de verkoop van de grond gelegen te Haasdonk, Heirbaan, sectie C 555, goed te keuren.

Artikel 2
tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting 
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte.
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Artikel 3
tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor investeringsuitgaven van het OCMW.

3 2019_RMW_00062 Organogram en personeelsformatie EVI - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ingevolge een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de context van ons lokaal bestuur (o.a. de 
inkanteling van OCMW in gemeente, de oprichting van het Zorgpunt Waasland, ...) moeten het 
personeelsbehoeftenplan, -formatie en organogram herzien worden.

Het MAT heeft een ontwerpversie voorbereid bestaande uit:
* personeelsbehoeftenplan: overzicht van alle afdelingen/diensten gemeente/OCMW met AS IS-kader, TO BE-
kader en huidige bezetting
* personeelskader: overzicht van alle functies die opgenomen zijn in het nieuwe personeelskader
* personeelswijzigingen: overzicht per dienst van de voorgestelde wijzigingen
In bijlage wordt tevens ook een ontwerp van het organogram toegevoegd.

Het ontwerp werd goedgekeurd door het college in zitting van 14 oktober 2019 en werd toegelicht op een 
gemeenteraadscommissie op 12 november 2019.
Het hoog overlegcomité heeft het ontwerp positief geadviseerd op 13 november 2019.

Het voorgestelde personeelskader voorziet een bezetting van 501.05 VTE. De geraamde kostprijs van de 
formatie is ongeveer 20 580 000 EUR (hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde bruto kostprijs per functie 
en van een volledige invulling van het kader).

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het ontwerp van organogram en personeelsformatie EVI.


