
TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN 08 MEI 2019 
 
OPENBARE ZITTING 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 
1. ALGEMENE VERGADERING - KENNISNAME SAMENSTELLING - LEDEN EN 
PLAATSVERVANGERS 
Uit de OCMW-raad van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werden telkens 3 
leden afgevaardigd voor de Algemene Vergadering. Er wordt kennisgenomen van de leden 
en hun plaatsvervangers. 
 
2. RAAD VAN BESTUUR - KENNISNAME LEDEN  
In de OCMW-raad van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werden telkens 3 
leden aangeduid als effectief lid van de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland. Er wordt 
kennisgenomen van de aanduiding van de leden. 
Er wordt voorgesteld Luc Meyntjens, algemeen directeur Kruibeke en Dennis Van Den 
Broeck adjunct-algemeen directeur Zwijndrecht aan te duiden als onafhankelijke 
bestuurders. 
 
3. VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER - VERKIEZING 
In de eerste en tweede legislatuur wordt de voorzitter bij bijzondere meerderheid van twee 
derde van de stemmen gekozen door de Algemene Vergadering uit de afgevaardigden die 
door het OCMW Sint-Niklaas zijn afgevaardigd en die tevens bestuurder zijn in de Raad van 
Bestuur. De Algemene vergadering gaat over tot verkiezing van de voorzitter. 
Voor deze legislatuur wordt de voorzitter van Zorgpunt Waasland gekozen door de 
Algemene Vergadering uit de afgevaardigden die door het OCMW Sint-Niklaas zijn 
afgevaardigd en die tevens bestuurder zijn in de Raad van Bestuur. Om verkozen te zijn 
moet de kandidaat met een bij bijzondere meerderheid van twee derde van de stemmen 
verkozen worden. 
 
Conform de gemaakte afspraak wordt deze legislatuur de ondervoorzitter verkozen uit de 
leden van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Bestuur van een kleiner bestuur, 
namelijk Kruibeke of Zwijndrecht. Kandidaturen dienen ingediend op de vergadering of bij de 
algemeen directeur Tjeu Van Diessen (tjeu.vandiessen@sint-niklaas.be), ten laatste op 8 mei 
om 18 uur. 
 
Verkiezing van de voorzitter: Maxime Callaert en ondervoorzitter: Chris Vermeulen met 
eenparigheid van stemmen. 
 
 
4. ZORGPUNT WAASLAND - ALGEMENE TOELICHTING 
Er wordt een algemene toelichting gegeven over de werking en de organisatie van Zorgpunt 
Waasland. 
 
5. OUDERENZORG - ALGEMENE TOELICHTING 
Er wordt een toelichting gegeven over ouderenzorg. 
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