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college van burgemeester en schepenen
Zitting van 1 december 2017
Besluit GOEDGEKEURD
B-punt Bestuurszaken

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van  Campenhout, 
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, 
schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris

136 2017_CBS_10332 Stedelijk organogram - Naamgeving nieuwe 
bedrijfseenheden Sociale Dienstverlening en 
Maatschappelijke Veiligheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2017_CBS_09238 - Stedelijk organogram - Reorganisatie Bedrijfseenheden - Goedkeuring

Aanleiding en context
Op 20 oktober 2017 (jaarnummer 9238) keurde het college de reorganisatie van bedrijfseenheden goed. In het 
kader van de integratie van het OCMW en de stad worden de bedrijfseenheid Samen Leven en de 
departementen Maatschappelijke Integratie en Activering en Sociale Innovatie van het OCMW hervormd tot 
twee bedrijfseenheden met de volgende werktitels:

 Sociale Dienstverlening;
 Sociale Interventie.

Argumentatie
 De naam 'Sociale Dienstverlening' blijft behouden.

 
 Aansluitend op de beslissing van het college werd op zoek gegaan naar een gepaste naam voor de 

nieuwe bedrijfseenheid met als werktitel 'Sociale Interventie', die de diensten Bestuurlijke Handhaving, 
Sociale Interventie, Stadstoezicht en Rampenplanning en Milieutoezicht omvat. Daarvoor wordt nu de 
naam 'Maatschappelijke Veiligheid' voorgesteld.
De diensten die de bevoegdheden van de burgemeester uitoefenen worden gecentraliseerd in de nieuwe 
bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid. Ook de stadsingenieur treft maatregelen uit naam van de 
burgemeester in het kader van de openbare veiligheid. Het is dan ook aangewezen om de dienst van de 
stadsingenieur onder te brengen bij de nieuwe bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid.

Financiële gevolgen
Nee
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Besluit

Artikel 1
Het college keurt de naam 'Maatschappelijke Veiligheid' goed voor de nieuwe bedrijfseenheid die de 
diensten Bestuurlijke Handhaving, Sociale Interventie, Stadstoezicht en Rampenplanning en 
Milieutoezicht omvat.

Artikel 2
Het college neemt er kennis van dat de dienst van de stadsingenieur wordt ondergebracht bij de nieuwe 
bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid.

Artikel 3
Het college keurt de naam van de nieuwe bedrijfseenheid 'Sociale Dienstverlening' definitief goed.

Artikel 4
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.


