Zutendaal
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zittingsverslag

Zitting van 24 september 2020

Aanwezig:
Tom Wolfs, voorzitter
Ann Schrijvers, burgemeester, voorzitter Vast Bureau
Matty Coninx, Dirk Smits, Yannick Eurlings en Rozette Reyskens, schepenen, leden van het
Vast Bureau
Veerle Remans, Marina Seurs, Eric Niesten, Servaas Dreesen, Rita Indestege, Anita Nijssen,
Martin van der Sman, Bart Bamps, Ward Lenaerts, Filip Olaerts, Sofie Herremans, Pascal
Hermans en Heidi Thijs, raadsleden
Marc Vanhengel, algemeen directeur
De voorzitter opent de vergadering om 20 u 55, aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad.
De voorzitter deelt mee dat de dagorde overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur en het
huishoudelijk reglement van de Raad bezorgd is en dat samen met de dagorde de notulen en het
zittingsverslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2020
bezorgd zijn.
De voorzitter deelt mee dat er 4 punten op de agenda in openbare zitting staan.
Hierna wordt er overgegaan tot behandeling van de agenda.

1 Notulen en zittingsverslag van de zitting van 27 augustus 2020 - Goedkeuring
De voorzitter geeft toelichting.
De notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 augustus 2020 worden ter goedkeuring
voorgelegd.

De raad besluit unaniem om de notulen en het zittingsverslag van de zitting van 27 augustus
2020 goed te keuren.

2 Opvolgingsrapportering le semester 2020 — Kennisneming
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau bevoegd voor financiën Matty
Coninx.
De schepen geeft een toelichting over de opvolgingsrapportering voor het eerste semester van 2020.

De raad besluit unaniem om de opvolgingsrapportering van het lste semester 2020 ter kennis te
nemen.

3 Samenwerkingsovereenkomst vzw Familia in het kader van de uitbating van het
kinderdagverblijf — Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau bevoegd voor gezin Rozette
Reyskens.
De schepen geeft een toelichting bij het voorstel van samenwerkingsovereenkomst.
De samenwerkingsovereenkomst met vzw Familia in het kader van de uitbating van het
kinderdagverblijf wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Raadslid Veerle Remans heeft een vraag omtrent de mogelijke tewerkstelling van medewerkers van de
BKO Pierewiet in het kinderdagverblijf.
De schepen deelt mee dat dat op termijn tot de mogelijkheden behoort.
Raadslid Pascal Hermans deelt mee dat er voor hem teveel onduidelijkheden en onzekerheden in deze
samenwerkingsovereenkomst zitten zodat hij zich bij de stemming zal onthouden.

De raad besluit na bespreking met 18 stemmen voor (ZVP en CD&V), 0 stemmen tegen en 1
onthouding (Vlaams Belang) om de samenwerkingsovereenkomst met vzw Familia in het kader
van de uitbating van het kinderdagverblijf goed te keuren.

4 Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen Goedkeuring
De voorzitter verleent het woord aan het lid van het Vast Bureau bevoegd voor welzijn Rozette
Reyskens.
De schepen geeft een toelichting bij het voorstel tot verdeling van de subsidie ter ondersteuning van
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad besluit unaniem om het voorstel tot verdeling van de subsidie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen goed te keuren.
De voorzitter deelt mee dat er geen schriftelijke vragen zijn ingediend.
De voorzitter ondertekent de notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van 27 augustus 2020.
De voorzitter deelt mee dat de gemeenteraad van oktober een week eerder dan gepland zal doorgaan
op donderdag 22 oktober omwille van de overzichtstentoonstelling van 100 jaar Ferm die ter
gelegenheid van de jaarlijkse boekenbeurs en kunsttentoonstelling in de raadzaal zal doorgaan.
De voorzitter sluit de vergadering om 21 u 05.

Aldus opgemaakt op 24 september 2020
amens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
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Tom Wolfs
Voorzitter

