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Besluit

Samenste[[ing:

Aanwezig:

de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester,

schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw lne Somers, schepen
(Open Vtd); de heer Cart Hanssens, schepen (N-VA);de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de

heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen);de heer Maxime
Caltaert, schepen (N-VA); de heerJohan Verhu[st, algemeen directeur; de heer Tarik Van Ba[[aer,
adjunct-atgemeen directeur

5 2021-VB-00279 Aanpassi ng meerjarenplan Zorgpunt Waastand : aanpassing
2O2l:advies

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
De aanpassÍng meerjarenplan Zorgpunt Waasland 2021 wordt voorgetegd aan het vast bureau
voor advies

Juridische grond

Beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waastand en de moederbesturen.

Argumentatie
Zorgpunt Waastand zou dit ontwerp op L7 november 2021 wil.l.en finaliseren op de vergadering
van haar raad van bestuur, om het definitieve voorstel daarop te versturen voor de behandel.ing
op hun algemene vergadering van24 november 2021. OnmiddeLLijk na de atgemene
vergadering van 24 november 2021 zaL Zorgpunt Waasland laten weten of het voorstel door de

algemene vergadering ongewijzÍgd is goedgekeurd. Para[[et daarmee zaI het definitieve
voorsteI ook aan de vier moederbesturen worden verstuurd, zodat het meerjarenplan ter
goedkeuring kan worden voorgelegd aan de OCMW-raden. De bundel met de strategische nota,
financiëte schema's en toelichting zal hieraan worden toegevoegd, aangezien deze pas

beschikbaar is in de week van 18-22 oktober 202L. De basis zijn de financiële gegevens die
opgenomen ziln in de presentatie in bijl.age.

Adviezen

t/2 Grote MarK 1 - 9100 Sint-NikLaas



Visum: Gunstig advies.

Stuit aan bij de ingeschreven bedragen in de meerjarenplanning, concreet op M1P00t747,

MJP001745 en MJP0017 44 voor werkingstoe[age en MJ P001748 voor investeringstoe[age.

Bes[uit
Het vast bureau beslist:

Artiket t
positief advies te vertenen aan de aanpassing van het voorliggende (ontwerp-)meerjarenptan

202t Zor gpu nt Waa sla nd.

Bijlagen
Aa n pa ss i n g MJP202L _202 2_F i na l._U pdate 14 O kt 202t.pdf

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhutst

atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter

bUrgemeester
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