
TOELICHTING ALGEMENE VERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2020 
 
OPENBARE ZITTING 

GOEDKEURING VORIG VERSLAG 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING - GOEDKEURING 
 
FINANCIËN 

2. (LVR) AANPASSING MEERJARENPLAN 2020 - GOEDKEURING 
Ieder bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen. Afhankelijk van 
wat er aangepast moet worden, zal een interne kredietaanpassing volstaan, of zal het 
meerjarenplan worden gewijzigd. 
Als er enkel kredieten worden verschoven binnen een hoofdfunctie van de exploitatie kan 
dat gebeuren met een interne kredietaanpassing, zolang: 
• het totaal van de ontvangsten en uitgaven van de hoofdfunctie gelijk blijft; 
• er geen kredieten worden opgenomen voor uitgaven waarvoor op het budget nog 
geen kredieten waren opgenomen; 
• de afspraken bij het meerjarenplan niet worden geschonden. 
 
In alle andere gevallen is een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk. 
Kredietverschuivingen kunnen gebeuren buiten goedkeuring van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering. Niettemin zijn deze voor de volledigheid mee opgenomen in het 
document. 
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld om de meerjarenplanaanpassing 2020 
goed te keuren.  
 
INSTELLINGEN EN ALGEMEEN BEHEER 

3. (EDV) ALGEMENE VERGADERING - ONTSLAG LID EN AANSTELLING - KENNISNAME 
Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd om kennis te nemen van het ontslag van Els 
Eeckhaoudt als lid van de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland en kennis te 
nemen van de aanstelling van Caroline Vermeulen als lid van de Algemene Vergadering.  
 
4. (FT) INKANTELING VAN DE VZW SOCIALE ECONOMIE BEVEREN IN HET ZORGPUNT 
WAASLAND - KENNISNAME 
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd kennis te nemen dat de klusjesdienst van de 
vzw Sociale Economie Beveren vanaf 1 januari 2021 zal inkantelen in het Zorgpunt 
Waasland. Dit onder voorwaarde dat de gemeente Beveren haar subsidiebelofte handhaaft. 
Het is de bedoeling dat met een projectgroep de visie wordt uitgewerkt om een karwei-en 
klusjesdienst voor het hele zorgpunt op te zetten.  
 
PERSONEEL 

5. RECHTSPOSITIEREGELING - WIJZIGING - GOEDKEURING 
De eerste versie van de rechtspositieregeling, die werd goedgekeurd door de Algemene 
Vergadering van 26 juni 2019, en in werking trad op 1 augustus 2019, werd aangepast om 
te worden goedgekeurd en met ingang van 1 januari 2021 in werking te treden. 
 
VARIA 

6. VARIA 


