
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2019 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, 
Inge Brocken en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, 
Marijke De Graef, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, 
Jan Van de Perre,  Karolien Weekers, Stijn De Munck, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De 

Schepper, Bjorn Vaerenbergh,  Méline Rovillard en Bram Massar, raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

 
Openbare zitting. 

 
1.  Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 22 oktober 2019 – goedkeuring. 

2.  Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod voor perceel 

    grond, Heirbaan te Haasdonk – goedkeuring. 

3.  Organogram en personeelsformatie EVI – goedkeuring. 

 

Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de algemeen directeur voor het 

verslag van de vergadering van 22 oktober 2019. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 22 oktober2019.  

 

Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 22 oktober2019. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.  Er zijn geen vragen en de 

voorzitter gaat over tot de officiële dagorde. 

 

02. 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. 

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. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt algemeen de ontwerpakte van de verkoop van 

grond, gelegen te Haasdonk, Heirbaan sectie C555, goed. Akkoord wordt gegaan tot het 

ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de 

verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. 

Akkoord wordt tevens gegaan tot het aanwending van de opbrengst van de verkoop voor 

investeringsuitgaven van het OCMW. 

 

03. 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 

Met algemeenheid van stemmen keurt de raad voor maatschappelijk welzijn het ontwerp van 

organogram en personeelsformatie EVI goed. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

  

 

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 

november 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 17 december 

2019. 

 

 



 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur,                                      de voorzitter, 

 
 
 
 

 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


