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VAST BUREAU
Zitting van 28 november 2022
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter (N-VA); de heer Wout De Meester, 
schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen 
(Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart De Bruyne, schepen (Groen); de 
heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); de heer Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen)

4 2022_VB_00280 Meerjarenplan Zorgpunt Waasland: aanpassing 2022: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning financiën - Boekhouding

Bondige toelichting
Conform de beheersovereenkomst met Zorgpunt Waasland wordt het aangepaste meerjarenplan 
2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de aanpassing 2022 aan het 
meerjarenplan van Zorgpunt Waasland goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 77 en 78.
Beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de moederbesturen.

Argumentatie
Hoofdstuk IV van de beheersovereenkomst stelt dat de budgetten en beleidsplannen van 
Zorgpunt Waasland voor goedkeuring door de algemene vergadering ter advies worden 
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn van de moederbesturen. Het vast bureau 
van 21 november 2022 gaf een gunstig advies over de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 
van Zorgpunt Waasland. Op de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland van 30 november 
2022 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.



2/2 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas

Hoofdstuk IV van de beheersovereenkomst bepaalt dat de aanpassing van het meerjarenplan ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Visum
Visum verleend

Besluit
Het vast bureau stelt voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2022 van Zorgpunt Waasland goed te keuren. 
Een exemplaar van het meerjarenplan wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting 
gehecht.

Bijlagen
A. Meerjarenplanaanpassing 2022
B. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 1 - projectopvolging Q3
C. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 2 - Omgevingsanalyse
D. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 3
E. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Presentatie Financieel Overzicht_Final

 
 
 
 

Gezien en goedgekeurd door het vast bureau

Johan Verhulst Lieven Dehandschutter
algemeen directeur voorzitter 

 

 


