
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
WELZIJNSVERENIGING TER NETHE

ZITTING VAN 7 MAART 2022
Aanwezig:
Saskia Luyten: voorzitter.
Karolien Laeremans, Elias De Wever, Dorien Van Opstal, Britt De Ceuster:
leden raad van bestuur.
Anja Paepen: die de taken van leidend ambtenaar tijdelijk op zich neemt.
Afwezis: Rist Heylen

BESIISSING: VW Ter Vaststelline meeriarenolannins ÍMJPI voor Welziinsvereniging Ter Nethe.
Feiten en context
o Sinds begin 2022 werd een nieuwe Welzijnsvereniging opgericht onder de vleugels van het

lokaal bestuur Hulshout. Deze zal de voormalige diensten van het OCMW betreffende het
woonzorgcentrum en de maaltijdbedeling bevatten.

o Vanaf 1 april 2022 zal deze Welzijnsvereniging ook effectief een eigen inbreng krijgen en

operationeel zijn. Dat betekent uiteraard dat er voor deze aparte rechtspersoon een volledig
apart nieuw meerjarenplan moet opgesteld worden dat moet voldoen aan dezelfde
regelgeving omtrent BBC als het lokaal bestuur Hulshout.

o Er is gekozen om alle activiteiten van de Welzijnsvereniging onder te brengen onder aparte
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, net zoals dit destijds gebeurd is bij AGB Sport
Hulshout. Dit is nodig omdat alle andere doelstellingen een looptijd hebben van 2020 tot en
met 2025. Aangezien we de Welzijnsvereniging pas in 2022 oprichten, moeten deze
doelstellingen een nieuwe looptijd hebben van 2022 tot en met 2025. Dit zorgt ook voor een
duidelijkere aparte opvolging.

o Er werd getracht om de acties gelijklopend te houden met de acties die reeds bestonden
onder het lokaal bestuur.

Juridische grond
o 19 december L974en latere wijzigingen: Wet betreffende tot regelingvan de betrekkingen tussen de

overheid en de vakbonden van haar personeel.
. 29 juli 1991 en latere wijzigingen: Wet betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van

bestuurshandelingen.
. 22 december 2017 en latere wijzigingen: Decreet lokaal bestuur: artikel4L.
. 7 december 2018 en latere wijzigingen: Bestuursdecreet.
. 27 september 2021-: Statuten Welzijnsvereniging Hulshout.

BESIUIT 3 stemmen voor: Elias De Wever, Karolien Laeremans, Saskia Luyten
2 stemmen onthouding: Dorien Van Opstal, Britt De Ceuster
0 stemmen tegen.

Enig artikel:
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2O22-2025 voor Welzijnsvereniging Ter Nethe vast.
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