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Beste lezer 

Het jaarverslag 2018 geeft een beeld van de verschillende activiteiten en de werking van OCMW 

Beveren. Met dit document willen we u informeren over onze doelstellingenrealisaties in 2018. 

Het Sociaal Huis heeft vorig jaar hard gewerkt op vier maatschappelijke tendensen die zich voor 

doen in onze gemeente (en in vrijwel alle Vlaamse gemeenten): 

 de groeiende kansarmoede 

 de forse stijging van het aantal gerechtigden leefloon 

 de aanwas van het aantal cliënten met een huisvestigingsproblematiek 

 de stijgende vraag naar budgetbegeleiding en schuldbemiddeling 

De medewerkers van het Sociaal Huis zetten zich elke dag opnieuw in om mensen in nood te 

begeleiden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met complexe hulpvragen en een stijging van 

het aantal langdurige begeleidingen. Er werden in 2018 liefst 9 467 hulpvragen voorgelegd aan 

het BCSD. 

In Beveren leeft 11,5 procent van de bevolking in armoede. We moedigen cliënten aan om deel te 

nemen aan het maatschappelijk gebeuren en werken nauw samen met andere 

hulpverleningsactoren. We willen onze cliënten activeren en tewerkstellen om zo hun 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren. We hebben ons woningaanbod de voorbije 

jaren uitgebreid en een aantal woningen ingericht als uitstroomwoning. OCMW Beveren blijft 

iedere inwoner van onze gemeente ondersteunen om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te 

kunnen leiden. 

Meer en meer inwoners doen beroep op budgetbegeleiding en schuldhulp. We merken een 

stijgend aantal vragen voor begeleiding vanuit de residentiële zorg en vanwege alleenstaande 

ouders. Vanaf 2017 werd extra mankracht ingezet om aan de toenemende vraag naar begeleiding 

te kunnen voldoen. Desondanks blijft de gemiddelde doorlooptijd van de wachtlijst 

schuldhulpverlening momenteel ongeveer 6 maand. Samen met het beleid onderzoeken we hoe 

deze wachttijd verder kunnen verminderen. 

Ook op het vlak van woonzorg voor senioren werden heel wat belangrijke stappen gezet inzake 

uitbouw infrastructuur en toekomstige organisatie van de woonzorg. 

1. Eind 2017 verhuisden de bewoners van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth tijdelijk naar de 

“Oude Notelaar” zodat in Haasdonk en Vrasene de twee nieuwe woonzorgcentra op de 

bestaande sites kunnen gerealiseerd worden. 
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2. Ook de plannen voor het oprichten van een nieuw lokaal dienstencentrum Sabot met 

bijhorende assistentiewoningen te Melsele kregen vorm. Dit project wordt de komende jaren 

samen met de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren verder uitgewerkt. 

3. Enorm belangrijk naar de toekomst van de woonzorg toe is de formele oprichting van het 

Zorgpunt Waasland (ZPW) in november 2017. Deze oprichting werd door de vier deelnemende 

besturen (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht) goedgekeurd en in april 2018 werd 

de definitieve goedkeuring door de Vlaamse overheid afgeleverd. Op 3 mei 2018 vond de 

eerste de Algemene Vergadering plaats en ging de eerste Raad van Bestuur door. 

Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten (inclusief alle 

personeelsleden) overgedragen vanuit het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en 

startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. 

Een lang en complex proces werd hiermee afgerond. De vier besturen hebben samen het ZPW 

opgericht met als hoofddoelstelling het blijven verzekeren van een aanbod vanuit de 

openbare (gemeentelijke) sector in de woon –en thuiszorg in de toekomst. 

Door het Decreet Lokaal Bestuur (inkanteling van het OCMW in de gemeente) worden de gemeente 

en het OCMW in de praktijk één organisatie. Het OCMW Beveren hield op 31 december 2018 op te 

bestaan in zijn huidige vorm. Het Sociaal Huis en Windekind werden ingekanteld in de gemeente 

Beveren en de afdelingen woon- en thuiszorg werden vanaf 1 januari 2019 ondergebracht in het 

ZPW. Alle ondersteunende diensten werden opgeheven. Dit impliceerde dat een deel van onze 

medewerkers van de ondersteunende diensten de overstap maakte naar Zorgpunt Waasland, de 

anderen namen een functie op binnen de nieuwe gemeentelijke organisatie. Al deze bewegingen 

(inclusief overdracht verzorgend personeel naar het Zorgpunt) vergden heel wat voorbereidingen 

en werden uitgevoerd in overleg met het beleid, het managementteam van de gemeente en de 

collega-besturen van ZPW. Begin 2019 wordt deze beweging verdergezet. 

De gegevens en cijfers uit deze jaarrekening zijn de weergave van de dagelijkse inspanningen van 

het beleid en van onze medewerkers. Het beleid, het managementteam en alle medewerkers van 

onze organisatie streven voortdurend een gezonde en evenwichtige exploitatie en werking na. Het 

werk binnen een organisatie zoals OCMW Beveren is nooit af. De uitdagingen zijn groot en dag in 

dag uit wordt er gesleuteld aan een goede en betere dienstverlening. Het is onze opdracht om daar 

blijvend voor te gaan. 

Ik wens u veel leesgenot. 

Jan Noppe 

Algemeen directeur 

Gemeente en OCMW Beveren 
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De missie, visie en waarden van OCMW Beveren werden goedgekeurd in het vast bureau van 14 mei 

2014. 

 
1. Missie 

Het OCMW Beveren ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een 

menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW Beveren verhoogt de kansen op 

zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en 

bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 

 
2. Visie 

Het OCMW Beveren wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW van 

Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op 

welzijnsvlak. 

Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties 

grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet 

betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en 

economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een 

efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente 

medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke 

dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. 

We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, “aan elk persoon het 

recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen”. Dit willen we realiseren door een gerichte, 

individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen 

hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. 

Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en hun zelfredzaamheid te 

bevorderen. 

Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met 

hun welzijnsvragen. 

In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale 

aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. 
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Het woonzorgbeleid richt zich in de eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog 

thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat 

aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een 

assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. 

Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere 

actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het 

woonzorgbeleid te Beveren. 

 
3. Waarden 

Klantgerichtheid 

OCMW Beveren wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. De 

klant steeds op de eerste plaats stellen door hem een gerichte service te leveren. Het OCMW wil 

vraaggestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en 

met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. 

Samenwerking 

OCMW Beveren wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo 

kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. OCMW Beveren werkt nauw samen met gemeente, 

vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. 

Verder wil het OCMW Beveren als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale 

welzijnsbeleid. 

De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar 

samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. 

Transparantie 

OCMW Beveren wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW 

Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open 

voor informatie van anderen. Het OCMW Beveren wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig 

zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. 

Efficiëntie 

OCMW Beveren wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De 

organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en 

haar dienstverlening voortdurend verbeteren. 
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1. Identificatie van het centrum 
 

OCMW van  Beveren  

NIS-nummer  46003  

Provincie  OOST-VLAANDEREN  

Arrondissement BEVEREN  

Adres  Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren  

Centrale telefoon 03 750 46 00  

Centrale fax  03 755 33 22  

Centraal E-mailadres onthaal@beveren.be  

URL website  www.beveren.be  

Belangrijkste zichtrekening Belfius BE 29 0910 0093 4764  

Openingsuren OCMW 
Maandag 9 > 12 uur   

Dinsdag 9 > 12 uur 14 > 18.30 uur  

Woensdag 9 > 12 uur   

Donderdag 9 > 12 uur   

Vrijdag 9 > 12 uur   

Zaterdag /   

Aantal inwoners van 
gemeente Beveren 

Aantal inwoners op 31 december 2016 

Aantal inwoners op 31 december 2017 
Aantal inwoners op 31 december 2018 

47 937 

48 162 
48 640 

 
2. Beleidsorganen 

De raad voor maatschappelijk welzijn is het hoofdorgaan van het OCMW. Naast de raad is er een 

voorzitter, een vast bureau en een aantal bijzondere comités. 

2.1. Voorzitter en raadsleden 

Situatie op 31 december 2018. 
 

 naam functie adres 

1 Dirk Van Esbroeck Voorzitter St. Elisabethstraat 39 b 202 | 9120 Melsele 
T 0472 48 52 30 

2 Erna Tindemans Plaatsvervangend 
voorzitter 

Kruibekesteenweg 20 | 9120 Beveren 
T 0475 78 06 82 

3 Tony Vyt Lid Fabriekstraat 64 | 9120 Kallo 
T 0475 55 03 50 

4 Peter De Clercq Lid Alfons Van Puymbroecklaan 36 | 9120 Melsele 
T 0498 30 72 48 

5 Leen Van Laere Lid Kruibekesteenweg 146 | 9120 Beveren 
T 0476 66 21 44 

6 Annick Van de Vyver Lid Gentseweg 341 | 9120 Haasdonk 
T 0486 93 65 01 

mailto:onthaal@beveren.be
http://www.beveren.be/
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7 Stijn Van Remortel Lid Aardbeienlaan 42 | 9120 Melsele 
T 0473 78 54 64 

8 Katty Schelfhout Lid Verheyenplein 1 b101 | 9130 Verrebroek 
T 0475 81 81 78 

9 Kristina De Roeck Lid Zandstraat 174A | 9120 Haasdonk 
T 03 775 04 64 

10 Els De Caluwe Lid Brandstraat 45 | 9120 Vrasene 
T 03 775 87 12 

11 Heidi Werrens Lid Werverstraat 54 | 9130 Kieldrecht 
T 0499 33 28 62 

 

Aantal raadszittingen in 2018: 12 

Aantal agendapunten van de raadsvergaderingen: 197 

2.2. Vast bureau en comités 
 

afkorting volledige naam 
BCSD bijzonder comité voor de sociale dienst 

VB vast bureau 
CF comité financiën 
WZCOM woonzorgcomité 

 
V = voorzitter | L = gewoon lid 

 

naam raadslid BCSD VB WZCOM CF 
Dirk Van Esbroeck V V V V 

Erna Tindemans L L  L 

Kristina De Roeck  L   

Heidi Werrens L    

Peter De Clercq  L L  

Leen Van Laere L    

Annick Van de Vyver L    

Els De Caluwe   L L 
Stijn Van Remortel L  L L 

 

Totaal aantal leden 6 4 4 4 
Totaal aantal zittingen 27 22 12 2 

 
Het secretariaat verzorgt de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de raad, het 

vast bureau, het comité financiën en het Mat. 
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2.3. Organogram en budgethouders 

2.3.1 Organogram 

Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn weer, het geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan 

waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Het organogram vindt u op 

pagina 10. 

2.3.2 Decretale graden 

Elk OCMW kende in 2018 twee decretale graden: de algemeen directeur en de financieel directeur. 

Zij werken nauw samen. De algemeen directeur vervult de schakelfunctie tussen het beleid en de 

administratie. Hij is het hoofd van de administratie en heeft de leiding over de diensten. In de 

organen bereidt hij de dossiers voor en notuleert hij de beslissingen die worden getroffen. Verder 

heeft hij de opdracht om via de werking van de diensten in te staan voor de voorbereiding, de 

uitvoering en de evaluatie van het beleid. De financieel directeur staat vooral in voor het financieel 

management binnen het OCMW en bewaakt de financiën ervan. In het kader van de implementatie 

van het decreet lokaal bestuur werden vanaf 1 juni 2018 voor OCMW en gemeente Beveren een 

gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur aangeduid. 

Situatie 31 december 2018: 
 

Algemeen directeur Naam: Jan Noppe 

Woonplaats: Beveren 
E jan.noppe@beveren.be 

Financieel directeur Naam: Tine Carion 
Woonplaats: Kruibeke (Rupelmonde) 
E tine.carion@beveren.be 

 
2.3.3 Budgethouders 

Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat 

taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie 

nastreeft. Budgethouderschap maakt dat bepaalde taken en verantwoordelijkheden kunnen 

gedelegeerd worden. De budgethouder krijgt een budget ter beschikking om opgelegde 

doelstellingen te realiseren. Dit houdt rechten, maar uiteraard ook plichten in: hij zal zowel 

financieel als inhoudelijk rapporteren en verantwoording afleggen. In de raad van 21 maart 2007 

werd beslist de raad als hoofdbudgethouder te behouden zoals officieel voorzien in de wetgeving 

en de algemeen directeur aan te stellen als budgethouder voor de exploitatie-uitgaven in bepaalde 

gevallen. 

mailto:jan.noppe@beveren.be
mailto:tine.carion@beveren.be
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Stafmedewerker 

Woonzorg 

Dienstencentrum & 
assistentiewoningen 

 

5 woonzorgcentra: 
WZC De Notelaar; 

WZC Briels; 
WZC Boeyé-Van Landeghem; 

WZC De Linde & WZC Sint-Elisabeth 

Home & Dagcentrum 
De Bron 

Woonzorgteam 

Administratie 

Verantwoordelijke 
woonzorgteam & 

thuiszorg 

Administratie 

Dienst thuiszorg 

11 

 

Organogram Afdeling Woonzorg – raad juli 2014 
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3. Diensten 
 

Sociaal Huis 
Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren 

T 03 750 46 00 
E onthaal@beveren.be 

WZC De Notelaar 
Oude Zandstraat 92, 9120 Beveren 

T 03 750 92 00 
E de.notelaar@beveren.be 

WZC Boeyé-Van Landeghem 
Beversedijk 5, 9120 Beveren (Kallo) 

T 03 570 90 10 
E boeye-van.landeghem@beveren.be 

WZC Briels 
Kerkplein 8, 9120 Beveren (Melsele) 

T 03 750 98 70 
E briels@beveren.be 

WZC Sint Elisabeth 
Oude Dorpstraat 17, 9120 Beveren (Vrasene) 

T 03 750 96 00 
E sint.elisabeth@beveren.be 

WZC De Linde 
Pastoor Verwilgenplein 25, 9120 Beveren (Haasdonk) 

T 03 750 96 10 
E de.linde@beveren.be 

Home en Dagcentrum voor mensen met een beperking 

De Bron 
Lesseliersdreef 3, 9120 Beveren 

T 03 750 96 20 
E de.bron@beveren.be 

Dienstencentrum De Beuken 
Oude Zandstraat 103, 9120 Beveren 

T 03 755 54 49 
E de.beuken@beveren.be 

Kinderopvang Windekind 
Oude Zandstraat 88, 9120 Beveren 

T 03 750 46 95 
E windekind@beveren.be 

Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg Oude 
Zandstraat 92, 9120 Beveren 

T 03 750 46 00 
E onthaal@beveren.be 
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1. Inleiding 

In dit gedeelte van het jaarverslag lichten we enkele overkoepelende projecten/items die 

belangrijk waren in 2018 toe. 

 
2. EVI 

Het decreet over het lokaal bestuur werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement op 22 december 

2017. Dit decreet integreert en vervangt vier bestaande decreten: het Gemeentedecreet, het 

OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en het decreet 

Intergemeentelijke Samenwerking. Het decreet over het lokaal bestuur voorziet in de verdere 

integratie van de OCMW’s en de gemeentebesturen. Zo worden de strategische beleidslijnen 

maximaal op elkaar afgestemd in één strategisch meerjarenplan en wordt een gezamenlijke 

administratie gevormd. 

De afgelopen jaren werkten OCMW en gemeente in Beveren al intensief samen. Een aantal 

diensten, zoals personeelsdienst, financiële dienst, sociaal huis, ICT-dienst en archiefdienst 

werden al geïntegreerd. Tegen eind 2018 zijn ook de resterende ondersteunende diensten (zoals 

bijvoorbeeld stafdiensten, aankopen en aanbestedingen, patrimonium, juridische diensten) 

geïntegreerd. 

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 1 juli 2009 werd principieel akkoord gegaan met de 

oprichting van een nieuw administratief centrum (AC) op het Gravenplein. In 2017 werd gestart 

met de bouw van het nieuwe AC. In 2017 werd door gemeente en OCMW een werkgroep opgericht 

om de verhuis naar de nieuwe gebouwen voor te bereiden. Er wordt voorzien dat de 

administratieve diensten van de gemeente en het OCMW midden 2020 hun intrek nemen in het AC. 

In het kader van de implementatie van het decreet lokaal bestuur werden vanaf 1 juni 2018 voor 

OCMW en gemeente Beveren een gemeenschappelijk algemeen directeur en financieel directeur 

aangeduid. De vergaderingen van het managementteam OCMW en gemeente werden vanaf 1 juni 

2018 geïntegreerd. 

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en 

beheerscyclus (BBC) principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over 

de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de evaluatie van BBC. De nieuwe 

regels worden stapsgewijs van toepassing vanaf 2019. Eind 2017 werd een werkgroep BBC 2.0 

opgericht om de implementatie van deze regels voor te bereiden. 
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3. Oprichting Zorgpunt Waasland 

In de raad van 21 januari 2015 ging het OCMW van Beveren het engagement aan om met de 10 

andere Wase OCMW’s intensief samen te werken rond het onderzoek naar de opstart van een 

Zorgbedrijf Waasland. In 2015 is volop gewerkt aan het onderzoek naar de oprichting ervan. De 

resultaten van dit onderzoek werden begin 2016 voorgesteld. 

In juni 2016 zijn de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Wachtebeke en Zwijndrecht 

akkoord gegaan met de geformuleerde standpunten en hebben het onderzoek verder gezet. Het 

studiebureau BDO werd aangesteld om de bovenbouw te hertekenen op maat van de 5 besturen 

en het studiebureau TriFinance werd aangesteld om een beeld te krijgen van de individuele 

bijdrage van de besturen. 

Op 25 januari 2017 werd aan de burgemeesters, schepenen van sociale zaken en 

gemeentesecretarissen een eindrapport voorgesteld. De gemeente en het OCMW Wachtebeke 

hebben beslist om niet mee in te stappen in een zorgbedrijf. De andere besturen zijn akkoord gaan 

met de voorliggende voorstellen en werkten verder naar een formele oprichting tegen 1 januari 

2019. 

De formele oprichting van het Zorgpunt Waasland werd in november 2017 door de vier resterende 

besturen (Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht) goedgekeurd. In april 2018 werd de 

definitieve goedkeuring door de Vlaamse administratie afgeleverd. Op 3 mei 2018 ging de eerste 

vergadering van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur door. Op 1 januari 2019 

werden de voorzieningen en thuiszorgdiensten overgedragen en startte de exploitatie van de 

nieuwe organisatie. 

 
4. Organisatiebeheersing 

De wetgever hecht sinds 2013 veel belang aan interne controle of organisatiebeheersing. Een 

goede organisatiebeheersing zorgt ervoor dat een organisatie afgestemd is op het behalen van 

haar doelstellingen en biedt een redelijke zekerheid dat die doelstellingen worden bereikt. Aan de 

hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen werd een formeel systeem 

organisatiebeheersing opgezet. Het managementteam heeft een aantal werkpunten als prioritair 

aangeduid en een planning opgesteld. 

Tabel 1: I-37: Rapportage intern controlesysteem 
 

I-37: Rapportage raad intern controlesysteem 16 mei 2018 

 
In 2018 werd prioriteit gegeven aan volgende verbeterpunten organisatiebeheersing: 

• Processen en procedures uitschrijven doorheen de ganse organisatie 

• Actualisatie en verdere uitbouw vormingsbeleid 

• Uitwerken wettelijke rapporteringsverplichtingen financieel directeur 
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• De samenwerking tussen gemeente en OCMW in kader van het decreet lokaal bestuur verder 

vormgeven 

• Het Zorgpunt Waasland samen met de vier partners verder vormgeven 

• Verdere implementatie van de MID-Office en digitaal loket met o.a. uitwerking postregistratie, 

loket klachten en meldingen 

• Opmaak omgevingsanalyse, inspiratienota 

• Uitwerking overkoepelende klachtenprocedure OCMW en gemeente Beveren 

• Implementatie projectmatig werken 

• Implementatie E-Besluit 

• De ontwikkeling van één organisatiebeheersingssysteem OCMW en gemeente 

• Voorbereiding implementatie BBC2020 

• Beveren veerkrachtig: de mentale gezondheid van medewerkers verhogen 

• Implementatie GDPR 

 
5. Procesmanagement 

In 2018 zijn een aantal processen op de verschillende diensten van het OCMW beschreven (ook 

geïntegreerde diensten zoals personeel en financiën). Deze processen worden nagelezen door de 

kwaliteitsmedewerker. Na feedback worden de procesbeschrijvingen lokaal bewaard op een 

dienstmap. 

 
6. Implementatie GDPR 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht. 

Deze Europese Verordening brengt nieuwe verplichtingen met zich mee op gebied van 

informatieveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. 

Elk lokaal bestuur dient een functionaris gegevensbescherming aan te duiden en een aantal 

procedures en richtlijnen te implementeren. In het vast bureau van 25 juli 2018 werd de 

functionaris aangeduid. Samen met de informatieveiligheidscel staat de functionaris 

gegevensbescherming in voor de implementatie van de GDPR-richtlijnen. 

 

 
7. Gerealiseerde doelstellingen 

Overzicht van de status per actie op 31 december 2018: 
 

ACT-47 Inspelen op projectoproepen In uitvoering 

ACT-54 Missie/Visie/Waarden inbedden in de organisatie In uitvoering 

ACT-55 Implementeren van BBC Uitgevoerd 

ACT-56 Bevorderen kennis gedreven beleids- en bedrijfsvoering volgens 
het kwaliteitsmodel, incl. managementrapportering 

In uitvoering 

ACT-57 Opzetten van een formeel intern controlesysteem In uitvoering 

ACT-58 Invoeren van doorgedreven projectmanagement In uitvoering 
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ACT-59 Implementeren van integriteitsbeleid In uitvoering 

ACT-60 Update en uitbouw nieuw klachtenmanagement In uitvoering 
ACT-61 Verdere ontwikkeling MAT-werking In uitvoering 
ACT-62 Realiseren van verplichte rapportage Uitgevoerd 

ACT-63 Doorgedreven detailanalyses en opbrengsten/kostendrijver In voorbereiding 
ACT-69 Implementeren van een performant archiefbeheerssysteem In uitvoering 
ACT-73 Implementatie kassasystemen Vertraagd 
ACT-74 Implementatie notulenbeheer (Cobra) Uitgevoerd 
ACT-91 Verder uitbouwen intern communicatiebeleid In uitvoering 

ACT-92 Bevorderen overlegstructuren en overlegmethodiek In uitvoering 
ACT-95 Verhogen van informatieveiligheid In uitvoering 
ACT-117 Verdere opvolging/uitwerking pilootprojecten In uitvoering 
ACT-118 Integratie A&A In uitvoering 

ACT-119 Integratie facilitair beheer In uitvoering 

ACT-120 Integratie juridische dienst In uitvoering 
ACT-121 Integratie stafdiensten Uitgevoerd 

ACT-122 Gemeenschappelijke financiële dienst Uitgevoerd 
ACT-123 Eén BBC-software OCMW en gemeente In voorbereiding 

ACT-124 Installatie Planon technische dienst In voorbereiding 
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1. Algemeen 

In 2018 bezochten 11 370 personen het Sociaal Huis. Dit is een gemiddelde van 947 bezoekers per 

maand. Er vonden daarnaast ook 850 huisbezoeken plaats. 

Verschillende externe organisaties organiseren zitdagen binnen het Sociaal Huis. Het Comité voor 

Juridische bijstand (CJB) verleent gratis juridisch advies aan de inwoners. Steeds meer inwoners 

maken hiervan gebruik. 

Tabel 2: Consultaties CJB Periode 01/09/2008 tot 31/08/2018 
 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

94 135 128 142 152 151 175 179 187 208 

 

Ook de VDAB, wijkwerken (het vroegere PWA), de FOD Sociale zekerheid, de Rijksdienst voor 
Pensioenen, de BOV-coach, het Sociaal verhuurkantoor en dienst Schuldbemiddeling Waasland 

vinden er een vaste plaats. 
 

Daarnaast is ook de handicar in het Sociaal Huis gevestigd. De gemeente Beveren heeft twee 

handicars voor het vervoer van hulpbehoevenden en mindermobielen. Één hiervan was in 2018 

aan vervanging toe. In september werd de nieuwe handicar in gebruik genomen. 23 vrijwilligers/ 

chauffeurs reden in 2018 in totaal 3 578 ritten voor 470 personen. 

 

 
2. Premies en toelagen 

De inwoners van de gemeente kunnen via het Sociaal Huis beroep doen op verschillende premies 

en toelagen. De tabel toont hiervan een overzicht. 

Tabel 3: Overzicht premies Sociaal Huis 
 

Aard aanvraag Aantal rechthebbenden 

Gemeentelijke zorgpremie 420 

Gemeentelijke zorgpremie kind 88 

Stookoliepremie 58 

Gemeentelijke huursubsidie 130 

Vrijetijdspas 1618 (totaal toegekend ) 

Kia cheque 724 (totaal toegekend) 

Aanvragen schoolparticipatiefonds 221 kinderen basisschool Beveren 
9 kinderen basisschool buiten Beveren 
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106 kinderen secundair Beveren 
50 kinderen secundair buiten Beveren 

Gratis huisvuilzakken - Luierkinderen (gezinnen met 1, 2 of 3 kinderen): 1748 

- Met diftarsysteem: 5 
- Ziektebeelden: 673 

Pensioenaanvragen 40 

Premie onroerende voorheffing 1172 

 
 

3. Lokale opvanginitiatieven 

Het Sociaal Huis beschikte over 42 plaatsen in de lokale opvanginitiatieven (LOI’s) voor 

asielzoekers. Op verzoek van FEDASIL werden deze plaatsen in 2018 afgebouwd tot 19 plaatsen. De 

fysieke LOI locaties daalden hierdoor : één locatie kreeg een nieuwe bestemming als brugwoning, 

bij andere locaties werd de huur opgezegd. 

Tabel 2: Bezettingsgraad LOI woningen 2013-2018 
 

LOI 

bezetting 
(in%) 

 

JAN 
 

FEB 
 

MRT 
 

APR 
 

MEI 
 

JUN 
 

JUL 
 

AUG 
 

SEP 
 

OKT 
 

NOV 
 

DEC 
 

GEM 

2013 106,90 104,40 100,00 73,30 73,00 75,90 72,60 76,80 65,40 71,70 72,40 72,30 80,40 

2014 82,39 86,96 81,49 80,00 67,59 55,55 61,90 63,44 54,12 49,31 70,16 69,28 68,52 

2015 68,51 75,00 59,00 69,00 77,57 71,59 86,94 100,00 98,73 96,04 87,42 88,45 81,52 

2016 84,70 69,16 72,97 60,68 53,51 56,82 51,61 55,84 74,92 86,56 82,86 76,50 68,84 

2017 67,82 63,35 58,00 72,70 73,73 72,70 85,10 77,34 69,76 70,35 66,67 56,91 69,54 

2018 54,53 40,81 36,00 32,83 50,48 63,17 60,32 59,44 55,33 42,74 52,67 49,11 49,79 

 
4. Wonen en energie 

De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde situaties 

eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten 

afgevaardigden van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de 

schuldbemiddelaar van de verbruiker. Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de 

verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan worden, bespreekt het LAC het dossier op een 

vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. Het 

LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water. 

In 2018 werden 243 dossiers m.b.t. water en 290 dossiers m.b.t. elektriciteit behandeld op het LAC. 

De dossiers m.b.t. water blijven toenemen. 

Onderstaande tabel illustreert de evolutie van de afgelopen 4 jaar: 
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Gerechtigden leefloon 2014-2018 

Tabel 4: Evolutie dossiers LAC 2016-2018 
 

Jaar 2015 2016 2017 2018 

Aantal dossiers water 75 168 205 243 

Aantal dossiers elektriciteit 255 309 264 290 

 

Het Sociaal Huis heeft ook een oplaadpunt van Fluvius voor mensen met een budgetmeter. De 
budgetmeter is er voor mensen die het financieel moeilijk hebben en hun energiefactuur niet 
kunnen betalen. Dankzij de budgetmeter kunnen zij nog steeds (beperkt) genieten van elektriciteit 
en/of aardgas. 

 

5. Financiële en materiële hulpverlening 

Alle hulpvragen die in het Sociaal Huis worden gesteld, worden voorgelegd aan het Bijzonder 

Comité voor de Sociale dienst (BCSD). In 2018 behandelde het BCSD 9 467 hulpvragen ofwel 

gemiddeld 788 vragen per maand. 

5.1 Aantal gerechtigden leefloon 

In 2017 lag het maandgemiddelde op 244,75 gerechtigden leefloon, in 2018 was dit 251,33. Dit is 

een stijging van 2,7 procent. 

Tabel 5: Aantal gerechtigden leefloon 2014-2018 
 

De bedragen van het leefloon blijken regelmatig onvoldoende om alle kosten te dekken. 
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Gerechtigden FO 2014-2018 

Tabel 6: Bedragen leefloon 2018 per categorie 
 

 Basisbedrag Leefloon op 

jaarbasis op 

1 september 2018 

 

Leefloon op maandbasis op 

1 september 2018 

Categorie 1 

Samenwonende persoon 

 
€ 5.202,20 

 
€ 7.284,12 

 
€ 607,01 

Categorie 2 

Alleenstaande persoon 

 
€ 7.803,31 

 
€ 10.926,19 

 
€ 910,52 

Categorie 3 

Persoon die samenwoont met 

een gezin te zijnen laste 

 
€ 10.754,07 

 
€ 15.057,85 

 
€ 1.254,82 

 
5.2 Aantal gerechtigden maatschappelijke hulp 

In 2018 lag het aantal gerechtigden Financiële Onderstand (FO) laag. De vluchtelingencrisis is 

voorbij en vluchtelingen worden sneller erkend dan vroeger, waardoor ze sneller overgaan naar 

het leefloon. 

In 2018 lag het maandgemiddelde op 14,75 gerechtigden, in 2017 was dit 20,17. Dit is een daling 

van ca. 27 procent. 

Tabel 7: Aantal gerechtigden FO 2014-2018 
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5.3 Budget- en schuldhulpverlening 

In het Sociaal Huis werken erkende schuldhulpverleners. Zij begeleiden gezinnen met schulden 

zonder procedure collectieve schuldenregeling en inwoners met budgetproblemen. Voor de 

gezinnen met een procedure werkt het Sociaal Huis samen met de OCMW vereniging, Dienst 

Schuldbemiddeling Waasland. 

 
In 2018 deden 433 gezinnen beroep op het Sociaal Huis voor begeleiding in hun budget en/of 

schuldenproblematiek. De leeftijdsgroep 25-34-44 jaar maakt samen 50% uit van het totaal. Verder 

stellen we een stijging vast van de groep + 65 jaar. Personen die in een woonzorgcentrum 

verblijven, horen bij deze laatste en vormen een nieuwe doelgroep. 

 
We stellen ook in 2018 opnieuw een stijging vast van de niet-OCMW gerechtigden. Ongeveer 73% 

van de gezinnen in begeleiding beschikt geheel of gedeeltelijk over vervangingsinkomsten. Er is 

een jaarlijkse stijging van gezinnen met (gedeeltelijke) beroepsinkomsten. 

 
De problematieken van de doelgroep met budgetproblemen is divers. Er is een toename van 

gezinnen met verslavings- en/of psychische problematiek en gezinnen met 

huisvestingsproblemen. 

We zien een stijging van huurschulden, onderhoudsgelden en schulden aan het OCMW. Verder 

stellen we een stijging van generatiearmoede vast en dit vooral door een 

overbestedingsproblematiek bij een beperkt inkomen/grote kosten. 

 
De helft van de gezinnen in begeleiding heeft een totale schuld van minder dan 10 000 EUR. Sinds 

2016 neemt de groep van meer dan 50 000 en zelfs 100 000 EUR gestaag toe. 

 
De personen met een advies collectieve schuldenregeling en die uiteindelijk hier niet op ingaan is 

met 33% gedaald. Anderzijds stijgt het aantal personen dat zelf om een stopzetting van de CSR 

vraagt. Het aantal langdurige (levenslange) begeleidingen groeit aan. We stellen vast dat er weinig 

of geen afbouwtrajecten kunnen afgerond worden omwille van de intensiviteit van deze 

begeleidingen en de bijhorende personeelsinzet. Dit veroorzaakt een beperkte uitstroom van 

budgetbeheertrajecten, en als gevolg blijft wachtlijst voor beheer aangroeien. 

Op 31 december 2018 bedroeg de wachttijd gemiddeld nog 6 maanden. Hiermee zit OCMW 

Beveren ver boven het Vlaamse gemiddelde van 3 maanden. Om hier een antwoord op te bieden 

werd in september 2018 het team uitgebreid met 0,5 VTE administratief medewerker. 

 

 
6. Tewerkstelling 

In 2017 kwam de nieuwe regelgeving rond het Geïndividualiseerd project maatschappelijke 

integratie (GPMI) op kruissnelheid. Het team tewerkstelling, opleiding en trajectbegeleiding werd 

dan ook uitgebreid met 1 VTE maatschappelijk werker. Ook werd er een samenwerking aangegaan 
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met een externe organisatie voor de nazorg, Levanto. Deze organisatie verzorgt de begeleiding van 

personen, die een traject bij het OCMW succesvol afrondden, naar de arbeidsmarkt. Beide 

ingrepen hebben een duidelijk effect op de activeringstrajecten in 2018: het aantal 

activeringstrajecten steeg en de wachtlijst, van cliënten die een traject zullen aangaan, daalde. 

Tabel 8: Overzicht tewerkstellingstrajecten 2017-2018 
 

 
Aard activeringstraject 

Aantal 

personen 

december 

2017 

Aantal 

personen 

december 

2018 

Aantal dossiers tijdelijke werkervaring 29 74 

Aantal personen op de wachtlijst trajectbegeleiding 43 25 

I-32: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand 40 47 

I-33: Aantal tewerkgestelde personen art.60§7 per maand privé 2 3 

Aantal personen beroep verkennende stage / 7 

 
7. Windekind 

In 2018 werden 198 kinderen opgevangen in Windekind, waarvan 64 kindjes ofwel 32% uit de 

voorrangsgroepen. Hiermee overschrijdt Windekind ruim de wettelijk verplichte 20% grens. Dit 

toont aan dat de inzet en speciale aandacht voor deze groep, vruchten afwerpt. 

Windekind breidde in 2018 uit van 72 plaatsen naar 78 plaatsen, zoals bepaald in 

beleidsdoelstelling 7 van het meerjarenplan 

 

Om de uitbreiding te realiseren worden de groepen groter en dit volgens de beschikbare ruimtes. 

De indeling van de ruimtes werden met het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 

Aangelegenheden (VIPA) overlegd. De meest gunstige realisatie, binnen de beschikbare 

infrastructuur, werd gekozen en uitgevoerd. 

Windekind zet sterk in op de bezettingsgraad en haalde een maandgemiddelde van 96,94%. Dit 

zorgt voor een positief financieel resultaat. 

 

 

 
 
 

Figuur 5: Bezettingsgraad Windekind 2014-2018 
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8. Preventie en projecten 

Het Sociaal huis wil sterk inzetten op preventie en ondersteuning van intermediairs. Hiervoor zijn 

er enerzijds verschillende samenwerkingen met externe partners zoals Logo Waasland, Drugpunt, 

Huis van het kind, het lokaal multidisciplinair netwerk van de huisartsen (i.k.v. de “Bewegen Op 

Verwijzing” – coach), SEL Waasland VZW, het perinataal netwerk, het netwerk Geestelijke 

Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, Rap op stap kantoor, Tarara VZW, B-asiel en De 

Brug, anderzijds organiseert het Sociaal huis ook zelf projecten. 

Een overzicht van de uitgevoerde projecten in 2018: 

 Verschillende werkgroepen Huis van het Kind: zindelijkheid bij peuters, babyspot, 

pamperbank,… 

 Informatie - avonden voor inwoners: groeipakket 

 Luierbox 

 Huiswerkbegeleiding 

 Zomerklas Nederlands voor kinderen 

 Aan tafel in 1-2-3 EUR 

 Theatervoorstelling “Brood en rozen voor iedereen” – zang- en verteltheater over armoede 

 Bevraging rond indrinken bij jongeren 

 Sensibiliseringsacties rond alcohol en drugs op festivals 

 Acties in kader van “Meer van zonder” voor een ruimer alcoholvrij aanbod 

 Acties in kader van de bevolkingsonderzoeken (borstkanker, baarmoederhalskanker en 

dikke darmkanker) met als hoogtepunt de ladiesnight in Ter Vesten. 

 Acties in kader van valpreventie 

 Acties in kader van tabakspreventie 

 Promotie griepvaccinatie 

 Project Beveren Veerkrachtig i.k.v. de geestelijke gezondheid 

9. Participatie 

2014 2015 2016 2017 2018 

gemiddelde bezetting 
Windekind 

106,00 
104,00 
102,00 
100,00 

98,00 
96,00 
94,00 
92,00 
90,00 
88,00 

gemiddelde bezetting Windekind 
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Het Sociaal Huis heeft als opdracht de sociale participatie van haar doelgroep te verhogen. Studies 

tonen immers aan dat participatie een instrument is om armoede tegen te gaan. In 2018 verleende 

het Sociaal Huis tussenkomsten aan 1 170 volwassen personen om deel te kunnen nemen aan 

activiteiten die de participatie bevorderen. 

Tabel 9: Participatieactiviteiten volwassenen 2018 
 

Soort Aantal begunstigden 

1. Sociale, culturele en sportmanifestaties 123 

2. Deelname aan sociale, culturele en sportmanifestaties 162 

3. Ondersteuning en financiering van de initiatieven van 
of voor de doelgroep 

881 

4. Initiatieven die de toegang van de doelgroep 

bevorderen tot de nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën 

4 

Totaal: 1170 

 
Het Sociaal Huis verleende ook tussenkomsten voor kinderen. Participatie is een belangrijke 

hefboom om kinderarmoede tegen te gaan. In 2018 verleende het Sociaal Huis tussenkomsten aan 

699 kinderen. 

Tabel 10: Tussenkomsten voor kinderen 2018 
 

Soort Aantal begunstigden 

1. Maatschappelijke hulp in het kader van 
onderwijsondersteuning 

471 

2. Maatschappelijke hulp in het kader van 
psychologische ondersteuning voor 

het kind of voor de ouders in het kader van de 
raadpleging van een specialist 

35 

3. Maatschappelijke hulp in het kader van paramedische 
ondersteuning 

62 

4. Tussenkomst in collectieve activiteiten (kampen, 
zeeklassen, enz) 

131 

Totaal: 699 

 
10. Maatschappelijke ontwikkelingen 

10.1 Decreet lokaal sociaal beleid en Geïntegreerd Breed Onthaal 

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen en andere actoren 

ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. 

Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs. 

Het decreet lokaal sociaal beleid gaat in op de volgende vier aspecten: 

 Lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur 

https://www.departementwvg.be/lokale-besturen-nemen-een-regierol-op-het-vlak-van-lokaal-sociaal-beleid-op
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 Regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

 Het bevorderen van een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het aanpakken van 

onderbescherming, waaronder het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een 

samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal 

 Vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

 

 
10.2 Vermaatschappelijking van de zorg 

  Oprichting Eerstelijnszone N.O.-Waasland 

De eerstelijnszones werden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en 

hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel is een effectieve en kwalitatieve 

eerstelijn te ontwikkelen waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 

In 2018 werd de eerstelijnszone N.O.-Waasland opgericht en goedgekeurd. Deze omvat de 

gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht. 

 
  Netwerk geestelijke gezondheidszorg 

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid ADS is een netwerk van zorgvoorzieningen actief in de 

regio’s rond Aalst , Dendermonde en Sint-Niklaas. Dit GGZ-netwerk is ontstaan naar aanleiding 

van de zorgvernieuwing in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving. Deze 

wetgeving maakt het mogelijk voor psychiatrische en algemene ziekenhuizen om bedden 

buiten gebruik te stellen en de vrijgekomen werkingsmiddelen en personeelsinzet te 

investeren in vernieuwende zorginitiatieven zoals de mobiele teams. Sinds 1 januari 2016 is het 

Netwerk GG ADS een erkend 107-project. 

Voor de gemeente betekent dit dat meer psychisch kwetsbare inwoners thuis opgevangen 

worden. Hulpverleners in het Sociaal Huis komen meer in contact met psychische 

ziektebeelden. Om hierin bij te staan werd in 2018 binnen het netwerk de voorbereidingen 

getroffen om een dienst op te richten die advies en coaching aanbiedt aan 

eerstelijnshulpverleners. Ook werden de voorbereidingen getroffen om een vzw op te richten 

die instaat voor arbeidsintegratie van psychisch kwetsbare inwoners. In 2018 kreeg het project 

een vaste standplaats in Dendermonde. 

 
  Project chronische zieken 

In het kader van een plan om te komen tot geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid, 

goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, zijn begin 2018 12 pilootprojecten 

goedgekeurd. De gemeente Beveren werd partner van het project ”Sint-Niklaas, Beveren, 

Kruibeke, Temse, Sint-Gillis-Waas: Zorgregio Waasland: Zorgcontinuïteit en empowerment 

chronisch zieken”. 

Mensen met een chronische aandoening ondervinden veel gevolgen in hun kwaliteit van leven. 

Dit genereert uitdagingen die een toenemende invloed zullen hebben op het beleid voor de 

https://www.departementwvg.be/lokale-besturen-nemen-een-regierol-op-het-vlak-van-lokaal-sociaal-beleid-op
https://www.departementwvg.be/toegankelijkheid-van-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening-verhogen-en-onderbescherming-aanpakken
https://www.departementwvg.be/toegankelijkheid-van-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening-verhogen-en-onderbescherming-aanpakken
https://www.departementwvg.be/toegankelijkheid-van-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening-verhogen-en-onderbescherming-aanpakken
https://www.departementwvg.be/toegankelijkheid-van-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening-verhogen-en-onderbescherming-aanpakken
https://www.departementwvg.be/toegankelijkheid-van-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening-verhogen-en-onderbescherming-aanpakken
https://www.departementwvg.be/vermaatschappelijking-van-de-lokale-sociale-hulp-en-dienstverlening
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gezondheidszorg. Er is dus een nood aan integratie, waarbij diverse zorgactoren en systemen 

op een gecoördineerde manier samenwerken en waar de patiënt centraal staat. Het doel is om 

het netwerk rond patiënten met een chronische aandoening zodanig te versterken dat zij zo 

zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en acute ziekenhuisopnames te laten dalen. 

 
De regio van het project omvat ca. 260 000 inwoners, waarvan ca. 25 000 mensen met een 

chronische aandoening. Dit is 10% van het werkingsgebied. Dit is ook 50% van het RIZIV 

uitgavenbudget voor geneesmiddelen in onze zorgregio. Een 14-tal huisartsen uit Beveren 

stelden zich kandidaat om mee piloot te draaien in het project en patiënten te includeren. Het 

project richt zich op patiënten met het statuut chronisch ziek, met polyfarmacie (≥ 5 

medicaties gedurende 6 maanden) en een hartaandoening en/of diabetes. 

 
11. Gerealiseerde doelstellingen 

Overzicht van de status per actie op 31 december 2018: 
 

ACT-29 Verderzetten project Bemoeizorg In uitvoering 

ACT-30 Het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen 

om aan de hulpvraag te voldoen, gekoppeld aan een intensieve 
begeleiding. 

In uitvoering 

ACT-31 Kinderarmoede aanpakken via samenwerking met onderwijsactoren In uitvoering 
ACT-32 Optimaliseren werking Sociaal Huis In uitvoering 

ACT-33 Verderzetting project Netwerk Wase schuldhulpverlening in 
samenwerking met CAW en andere O.C. M.W’s 

In uitvoering 

ACT-34 Verhoging van de huisbezoeken (per hulpvraag minimaal 1 per jaar) Uitgevoerd 

ACT-35 Empowerment cliënten verhogen In uitvoering 

ACT-255 Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale 
Gezinsondersteuning 

Afgevoerd 

ACT-36 Romaproject verderzetten Stopgezet 

ACT-37 Huiswerkbegeleiding organiseren Uitgevoerd 
ACT-38 LOI afstemmen op aanbod asielzoekers Uitgevoerd 
ACT-39 Het aantal tewerkstellingsplaatsen privé verhogen Uitgevoerd 

ACT-40 Cliënten helpen zoeken naar gepaste kinderopvang en vervoer zodat 
deze kunnen worden tewerkgesteld via art.60 

In uitvoering 

ACT-41 Onderzoek naar toekomst Windekind Niet gestart 
ACT-42 Verbouwing/nieuwbouw Windekind Uitgesteld 
ACT-45 Samenwerking met Interwaas uitbreiden Vertraagd 

ACT-46 Samenwerking opstarten met gevangenis Beveren in geval van 
ontslag 

Vertraagd 

ACT-66 Digitaliseren van sociale dossiers In voorbereiding 
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1. Inleiding 

 

De afdeling woonzorg van OCMW Beveren omvat de volgende voorzieningen: 

• De woonzorgcentra: De Notelaar, Briels, Boeyé-Van Landeghem, De Linde en Sint-Elisabeth 

• Het dagverzorgingscentrum De Sloester 

• Het centrum voor kortverblijf in woonzorgcentrum De Notelaar 

• De groepen van assistentiewoningen (GAW) De Beuken en Hof ter Noten, en het woningcomplex 

met dienstverlening in Vrasene 

• Het dienstencentrum De Beuken 

• De niet-erkende seniorenwoningen in Kallo, Kieldrecht, Melsele en Hof van Nespen in Haasdonk 

• De voorziening voor personen met een mentale beperking De Bron (incl. De Stroom) 

• De dienst thuiszorg, die bestaat uit de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT), 

poetsdienst, poetshulp via dienstencheques, maaltijden aan huis en zorgcoördinatie 

 
 

Tabel 11: Overzicht voorzieningen afdeling woonzorg 
 

Woonzorgcentrum 

Naam De Linde  Briels Boeyé-Van Landeghem 

Adres Pastoor Verwilghenplein 25 Oude Zandstraat 102 Beverse Dijk 5 

 
9120 Haasdonk 

 
9120 Beveren 9120 Kallo 

Aantal woongelegenheden 41 
 

96 (waarvan 49 RVT) 53 (waarvan 30 RVT) 

Naam De Notelaar  Sint-Elisabeth  

Adres Oude Zandstraat 98 Oude Dorpsstraat 17 
 

 
9120 Beveren 

 
9120 Vrasene 

 

Aantal woongelegenheden 149 (waarvan 90 RVT) 31 
 

 Dagverzorgingscentrum Centrum voor kortverblijf 

Naam De Sloester  De Notelaar  

Adres Oude Zandstraat 96 Oude Zandstraat 98 
 

 
9120 Beveren 

 
9120 Beveren 

 

Aantal woongelegenheden 
  

6 
 

 GAW GAW + dienstencentrum Seniorenwoningen 
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2. De Bron en De Stroom 

 
2.1 Regelgeving persoonsvolgende financiering (PVF) 

Sinds 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering (PVF) van toepassing in de VAPH-sector 

(Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Grote verandering hierbij is dat men niet 

meer vast hangt aan de eerder vastgestelde plaatsen erkenning, wel aan de persoonsvolgende 

budgetten van elke gebruiker. De vaste bijdrageregeling (dagprijs) dient opgesplitst te worden in 

woon- en leefkosten: voor nieuwe gebruikers vanaf november 2017; voor bestaande cliënten 

uiterlijk tegen 1 januari 2020. 

In 2018 werd volgende dienstverlening gerealiseerd door De Bron en De Stroom: 

Naam Hof ter Noten De Beuken 

Adres Oude Zandstraat 100 Oude Zandstraat 103 

9120 Beveren 9120 Beveren 

Aantal woongelegenheden 34 70 

WCD Vrasene 

Oude Dorpstraat 15 A - J 

9120 Vrasene 

 

Seniorenwoningen 

Hof van Nespen 

Adres Hazaarddam 6 - 8 Beverse Dijk 7- 45 Tuinwijkstraat 34 - 62 Peerkenswegel 1 – 19 

9120 Melsele 

Aantal woongelegenheden 12 

9120 Kallo 

20 

De Bron 

9130 Kieldrecht 

15 

9120 Haasdonk 

19 

Adres 

 

 
Personeelspunten PVF 

 

 

 

 
Adres 

 

 
Urencontingent 

Lesseliersdreef 3 

9120 Beveren 

3 354,99 punten 

Afdeling Thuiszorg 

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) - Maaltijden aan huis - 

Poetshulp 

Oude Zandstraat 92 

9120 Beveren 

DGAT: 25 760 uren 
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 Personeelspunten via vouchers: 3 354,99 personeelspunten (dit is inclusief de 

organisatiegebonden punten, die ongeveer 25% bedragen).

 RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)-punten uit aanbod dagcentrum: 16 punten

 RTH-punten uit kortverblijf: 29,44 personeelspunten

 Cash-budget via een noodopname in kortverblijf: 3 724 euro

De wetgeving bepaalt dat vanaf nu een RTH-erkenning minstens 35 punten moet bedragen. Omdat 

de RTH-erkenning waarover De Bron beschikte te klein was om deze te behouden, werd een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw De Klaproos. Op die manier kan De Bron RTH 

blijven aanbieden ‘in onderaanneming’ voor De Klaproos. 

In het voorjaar van 2018 werd voor elke gebruiker een nieuwe individuele 

dienstverleningsovereenkomst (IDO) opgesteld en ondertekend waarbij de persoonsvolgende 

budgetten en de nieuwe tarieven vermeld staan conform PVF-regelgeving. Ook de nieuwe tarieven 

worden toegepast voor de bestaande cliënten. 

 

 
2.2 Bezettingsgraad De Bron en De Stroom 

In 2018 werden maandelijks gemiddeld 79,67 gebruikers ondersteund in het home, dagcentrum, 

beschermd wonen en dagcentrum voor NAH. Dit is vergelijkbaar met het jaar voordien, waarin 

gemiddeld maandelijks 79,25 gebruikers ondersteuning kregen. In 2015 bedroeg het gemiddelde 

70 gebruikers. Deze cijfers bevestigen dat door de omvorming naar PVF gemiddeld genomen meer 

gebruikers met dezelfde middelen worden ondersteund. 

Het home De Bron kende in 2018 een gemiddelde bezettingsgraad van 95,34%. Het dagcentrum 

De Bron had een bezettingsgraad van 105,20%. 

Het dagcentrum De Stroom had oorspronkelijk als doelstelling om dagopvang te bieden aan 8 

personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit was mogelijk omdat de bestaande 

erkenning als dagcentrum werd uitgebreid met 8 plaatsen. Met de invoering van de PVF geldt deze 

erkenning van een vast aantal plaatsen niet meer, maar tellen enkel de persoonsvolgende 

budgetten van de gebruikers die bediend worden. Er mogen bijgevolg meer dan 8 personen 

opgevangen worden. Gemiddeld waren er in 2018 8,74 gebruikers aanwezig. In 2017 telde De 

Stroom gemiddeld 8,83 gebruikers en in 2016 bedroeg dit gemiddelde 8,59. 

Tabel 12: Gemiddeld aantal gebruikers per maand De Stroom 2016-2018 
 

  jan  feb  mrt  apr  mei  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec  gem  

2016 7,9 7,1 7,4 8,6 8,3 8,9 8,4 8,5 9 9,5 9,4 10,1 8,59 

2017 9,5 9,4 7,8 8,8 8,9 9,4 7,4 8,6 8,8 9,3 9 9,1 8,83 

2018 9,8 8,8 9,1 9,1 9,4 8,2 7,2 7 8,6 8,4 9,4 9,9 8,74 

 
3. Dienst thuiszorg 
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gerealiseerde dienstverlening door de dienst 

thuiszorg in 2018. 

Tabel 13: Gerealiseerde dienstverlening thuiszorg 2015-2018 
 

Gerealiseerde dienstverlening 
dienst thuiszorg 

2015 2016 2017 2018 

Aantal cliënten gezinszorg en 
bejaardenhulp (gemiddeld per 
maand) 

128,42 134,25 134,67 148 

Gepresteerde uren gezinszorg en 
bejaardenhulp per jaar 

24.650,00 24.966,18 23.607,33 26.197,25 

Aantal cliënten vervoer (gemiddeld 
per maand) 

18,92 19,33 17,58 19 

Aantal cliënten poetshulp 
(gemiddeld per maand) 

205,25 187,58 174,67 164.58 

Gepresteerde uren poetshulp per 
jaar 

26.595,00 24.000,00 22.242,00 20.184,25 

Aantal cliënten poetshulp met 

dienstencheques (gemiddeld per 
maand) 

26,00 28,42 29,58 30,58 

Gepresteerde uren poetshulp met 
dienstencheques per jaar 

3.250 3.360 3.216 3.213 

Aantal cliënten maaltijden 
(gemiddeld per maand) 

94,50 94,42 93,17 64,55 

 
De Vlaamse overheid gaf dit jaar de mogelijkheid om een uitbreiding aan te vragen van het 

urencontingent voor de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT). Voor 2017 had het 

OCMW recht op 23 005 gesubsidieerde uren. In 2018 kreeg de DGAT 2 755 uur extra gesubsidieerd. 

Hierdoor komt het totale urencontingent op 25 760 uren. 

 
Om aan de hulpvragen tegemoet te kunnen komen, werd ook in 2018 toegestaan om uren boven 

het gesubsidieerde urencontingent te presteren om de stijgende vraag naar hulp in complexe 

zorgsituaties te kunnen waarborgen. We presteerden 26 197,25 uren, dus 437,25 uren bovenop het 

urencontingent. 

Tegenover de aanzienlijke stijging van het aantal gerealiseerde uren gezinszorg staat een daling 

van het aantal cliënten en het aantal gepresteerde uren poetshulp. Enerzijds merken we dat meer 

cliënten omwille van financiële redenen het aantal gevraagde uren beperkt tot het strikt 

noodzakelijke. Anderzijds stijgt het aantal cliënten dat doorverwezen wordt naar het Sociaal Huis 

om een tussenkomst te verkrijgen in de prijs voor de gezinszorg/poetsdienst/maaltijden aan huis 

omdat hun inkomsten zeer beperkt zijn. Er is tot slot ook een sterke toename van het aantal 

cliënten met complexe zorgsituaties die door het Sociaal Huis werden doorverwezen naar de 

DGAT. 
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW Beveren besliste in zitting van 13 december 2017 

om in te stappen in het gezamenlijk contract van verschillende Wase OCMW ‘s voor de levering van 

maaltijden aan huis. Sinds 1 maart 2018 wordt samengewerkt met traiteur Ronny voor de levering 

van de maaltijden aan huis. 

Voorheen werden de maaltijden geleverd door Delimeal en werd de prijs van de maaltijd bepaald 

op basis van het maandelijks inkomen van de cliënt. Op basis van inkomstenbewijzen werd er een 

prijs bepaald die lag tussen 5,00 EUR en 6,75 EUR per warme maaltijd. Vanaf 1 maart 2018 wordt 

gewerkt met een vaste prijs voor alle cliënten. Dit heeft als voordeel dat er geen 

inkomstenonderzoek dient gedaan te worden bij elke cliënt. Wie een beperkt inkomen heeft 

waarvoor de prijs voor een warme maaltijd te hoog is, wordt doorverwezen naar het Sociaal Huis. 

De maatschappelijk werker van het Sociaal Huis onderzoekt dan verder of vanuit het Sociaal Huis 

een tussenkomst kan worden verleend voor de maaltijden aan huis. 

 
De facturatie wordt sinds 1 maart 2018 rechtstreeks door de traiteur gefactureerd aan de cliënt, 

terwijl dit voorheen door het OCMW gebeurde. Zowel het aantal cliënten als het aantal geleverde 

maaltijden kende echter een opmerkelijke daling in 2018. Dit heeft grotendeels te maken met 

enkele praktische problemen die bij de overstap naar de nieuwe traiteur gepaard gingen. 

 
4. Dienstencentrum De Beuken 

In onderstaande tabel wordt het aantal maaltijden weergegeven die in het seniorenrestaurant De 

Beuken werden gebruikt: 

Tabel 14: Aantal verbruikte maaltijden seniorenrestaurant 
 

Maand 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal 
maaltijden 

9.551 8.942 9.095 10.264 9.799 10.287 

 

Het aantal maaltijden in het seniorenrestaurant is gestegen tegenover 2017 en bevindt zich terug 

op het niveau van 2016. Deze stijging is mede te danken aan de speciale themamenu’s die 

regelmatig in De Beuken worden georganiseerd en een zeer groot succes kennen. 
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5. Groepen van assistentiewoningen, woningcomplex en seniorenwoningen 

5.1 GAW De Beuken en Hof Ter Noten 

In 2018 werden in GAW (groep van assistentiewoningen) De Beuken 8 nieuwe opnames 

gerealiseerd en 7 in GAW Hof ter Noten . De bezettingsgraad bedroeg in beide GAW het hele jaar 

100%. 

Tabel 15: Nieuwe opnames in de GAW 2015-2018 
 

GAW 2015 2016 2017 2018 

De Beuken 14 9 9 8 

Hof ter Noten 8 5 6 7 

 

 
5.2 Seniorenwoningen 

In maart 2018 werden de 15 seniorenwoningen in Kieldrecht overgedragen aan de vzw Vives. Deze 

vzw baat het woonzorgcentrum Heilige Familie in Kieldrecht uit. De woningen zijn gelegen vlak 

naast het WZC. Om de bewoners een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen bieden, werd 

het beheer van de woningen aan de vzw Vives overgedragen. 

Alle bewoners kunnen onder dezelfde voorwaarden blijven wonen in hun woning. 

 

 
6. Woonzorgcentra en centrum voor kortverblijf 

6.1 Dagprijs 

Het OCMW genereert haar inkomsten voor de woonzorgcentra via: 

• de dagprijs die de bewoner betaalt aan het OCMW; 

• het Riziv-dagforfait die het Riziv tussenkomt per bezet bed per dag; 

• een aantal kleinere subsidies zoals de subsidies in het kader van de eindeloopbaanmaatregel, 

de loonharmonisering,… 

Onderstaande tabel geeft de dagprijs weer voor de WZC, KV en DVC. De dagprijs is dezelfde in de 5 

WZC. 
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Tabel 16: Evolutie dagprijs WZC in euro 
 

Categorie 01/01/2015 15/07/2016 1/08/2017 1/08/2018 

Alleenstaande 50,84 52,36 53,33 54,30 

Koppels kleine flat 76,36 78,64 80,10 81,56 

Alleenstaande kleine flat (Boeyé-VL) 55,00 56,64 57,69 58,74 

Koppels grote flat (Boeyé-VL) 87,87 90,50 92,18 93,86 

Alleenstaande grote flat (Boeyé-VL) 65,00 66,94 68,19 69,43 

Kortverblijf 53,29 54,88 55,90 56,92 

DVC De Sloester halve dag 10,36 10,60 10,80 11,00 

DVC De Sloester volledige dag 20,72 21,20 21,59 21,98 

Toeslag was persoonlijk linnen – WZC 2,00 2,00 2,00 2,00 

Toeslag was persoonlijk linnen - 
kortverblijf 

3,00 3,00 3,00 3,00 

 
6.2 RIZIV-Dagforfait 

Het Riziv-dagforfait is het bedrag dat het Riziv tussenkomt per bewoner en per dag dat de bewoner 

effectief verblijft in het woonzorgcentrum. 

Tabel 17: Evolutie RIZIV-dagforfait 2016-2018 in euro 
 

Evolutie Riziv-dagforfaits 1/01/2016 1/01/2017 1/09/2017 1/1/2018 1/9/2018 

De Notelaar 58,03 54,95 56,80 56,32 57,44 

Briels 47,03 54,95 56,80 56,32 57,44 

Boeyé-Van Landeghem 53,59 54,95 56,80 56,32 57,44 

De Linde 27,60 30,37 30,97 28,08 28,64 

Sint-Elisabeth 28,45 29,95 30,55 30,94 31,55 

 
WZC De Notelaar, Briels en Boeyé-Van Landeghem hebben hetzelfde dagforfait omdat zij 

gefusioneerd zijn in het kader van het campusbesluit. Hierdoor kende het dagforfait van WZC 

Boeyé-Van Landeghem en Briels een aanzienlijke stijging sinds 1 juli 2016. 

Behalve voor De Linde, zijn de dagforfaits licht gestegen in vergelijking met 2017. 

 

 
6.3 Bezettingsgraad 

Het totaal aantal gerealiseerde ligdagen is het aantal dagen waarvoor het WZC het Riziv-dagforfait 

heeft ontvangen. Het percentage gerealiseerde ligdagen is in De Notelaar, Briels en De Linde 

gestegen tegenover 2017. In Boeyé-Van Landeghem echter daalde dit van 96,11% naar 94,19%. Dit 

is hoofdzakelijk te wijten aan de beperkte wachtlijsten, waardoor de tijdspanne tussen een 
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overlijden en nieuwe opname groter wordt. Daarnaast waren er ook enkele overlijdens van één 

partner van een koppel. In dergelijke situaties kan de leegstand snel oplopen gezien er pas een 

nieuw koppel kan opgenomen worden na verhuis van de overblijvende partner naar een 

vrijgekomen éénpersoonskamer. 

De bezettingsgraad is de mate waarin de woongelegenheden in de WZC’s in gebruik zijn. Dit omvat 

de effectieve dagen waarop de residenten aanwezig zijn plus alle vormen van afwezigheid 

waarvoor de residenten een verminderde dagprijs betalen. Bij de meeste WZC is dit een goede 

bezettingsgraad. In drie WZC (De Notelaar, Briels en De Linde) bedraagt hij minstens 99%. In 

Boeyé-Van Landeghem echter is de bezettingsgraad, net als het aantal gerealiseerde ligdagen, 

aanzienlijk gedaald van 98,19% naar 96,98%. Dit is een lage bezettingsgraad. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat dit woonzorgcentrum slechts een zeer beperkte wachtlijst 

heeft, met weinig zorgprofielen die in aanmerking komen voor opname. Een belangrijke reden 

waarom de wachtlijst voor WZC Boeyé-Van Landeghem zo beperkt is, is de moeilijke 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Hierdoor verkiezen mensen een opname in bv. Beveren 

of Melsele, wat beter bereikbaar is dan Kallo. 

Tabel 18: Evolutie gerealiseerde ligdagen bezettingsgraad WZC 2015-2018 
 

Totaal aantal gerealiseerde ligdagen per WZC (in %) 2015 2016 2017 2018 

De Notelaar 97,47 97,22 96,59 97,49 

Briels 97,12 97,70 97,11 97,65 

Boeyé-Van Landeghem 97,79 95,56 96,11 94,19 

De Linde 98,05 96,51 95,36 97,66 

Sint-Elisabeth 98,69 96,90 96,78 95,57 

Bezettingsgraad woonzorgcentra (in %) 2015 2016 2017 2018 

De Notelaar 98,99 98,89 98,67 99,08 

Briels 99,24 99,21 98,84 99,13 

Boeyé-Van Landeghem 99,12 96,96 98,19 96,98 

De Linde 99,36 98,10 98,02 99,02 

Sint-Elisabeth 99,54 97,62 98,61 98,25 

 
De bezettingsgraad van het centrum voor kortverblijf in WZC De Notelaar is aanzienlijk gestegen: 

van 85,96% in 2017 naar 92,46% in 2018. De gemiddelde verblijfsduur voor het kortverblijf blijft 

ongeveer gelijk: 27 dagen in 2018 tegenover 28 dagen in 2016 en 2017. 

Wettelijk gezien mag een gebruiker op jaarbasis maximaal 90 dagen gebruik maken van het 

kortverblijf, waarvan maximum 60 aaneensluitende dagen. 

Tabel 19: Bezettingsgraad CKV 
 

CKV De Notelaar 2015 2016 2017 2018 

gemiddelde bezetting in % 93,70 89,08 85,96 92,46 

gemiddelde verblijfsduur 32 28 28 27 
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6.4 Evolutie Zorggraad 

De zorggraad geeft het aandeel zwaar zorgbehoevende residenten weer. De zorggraad wordt 

bepaald op basis van de KATZ-score: een score O of A betekent een lage zorggraad. Een score B, D, 

C of Cdement is een hoge zorggraad. De zorggraad waarnaar wordt gestreefd, zoals vastgelegd in 

de opnamevoorwaarden, is als volgt: 

- een zorggraad van 80% voor De Notelaar, Boeyé-Van Landeghem en Briels 

- 45% zwaar zorgbehoevenden in Sint-Elisabeth 

- 50% zwaar zorgbehoevenden in De Linde 

De zorggraad van de verschillende zorgcentra blijft onder druk te staan. Tegenover het gemiddelde 

van 2017 daalde de zorggraad in de campusvoorzieningen, maar steeg de zorggraad in WZC Sint- 

Elisabeth en WZC De Linde. In Boeyé-Van Landeghem was de daling het sterkst. Dit wordt 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de daling van het aantal kandidaten met een zware 

zorgbehoevendheid op de wachtlijst. Bovendien werden er in dit WZC enkele noodopnames 

gerealiseerd. Enkele ouderen met een acute zorgnood en voor wie geen andere oplossing mogelijk 

is dan opname in een WZC, werden opgenomen in Boeyé-Van Landeghem. Door de opname in het 

WZC verbetert de leef- en zorgsituatie van deze personen aanzienlijk, waardoor ook hun zorggraad 

terug daalt. Dit weerspiegelt zich dan ook in de daling van de gemiddelde zorggraad voor Boeyé- 

Van Landeghem. 

Gemiddeld genomen blijft de gerealiseerde zorggraad van de RVT-voorzieningen sterk onder de 

beoogde zorggraad: samen realiseren ze een gemiddelde zorggraad van 72,72% in plaats van de 

vooropgestelde 80%. 

Tabel 20: Evolutie zorggraad WZC 2012-2018 
 

Zorggraad 2011-2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

De Notelaar 67,17% 71,66% 77,00% 77,90% 69,39% 71,99% 71,32% 

Briels 56,14% 54,88% 63,17% 69,24% 72,80% 75,93% 73,78% 

Boeyé-Van Landeghem 72,92% 66,67% 73,34% 75,64% 72,91% 70,25% 63,72% 

De Linde 34,76% 36,50% 40,67% 44,81% 48,77% 43,14% 44,79% 

Sint-Elisabeth 38,33% 39,49% 44,59% 53,03% 43,00% 48,15% 48,24% 

 

 
7. Dagverzorgingscentrum De Sloester 

In 2018 stegen zowel het gemiddeld aantal gebruikers per dag als het totaal aantal 

aanwezigheidsdagen in het dagverzorgingscentrum De Sloester. Er waren in De Sloester 

gemiddeld 16,27 gebruikers per dag aanwezig. Dat is bijna 1 gebruiker per dag meer dan in 2017. 

Toen waren er gemiddeld 15,53 gebruikers per dag aanwezig. Er werden in totaal 4 023 

aanwezigheidsdagen gerealiseerd. Dit is een stijging van 140 dagen tegenover 2017. 
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Tabel 21: Bezettingsgraad De Sloester 
 

DVC De Sloester 2015 2016 2017 2018 

Zorgprofiel 

O 482 dagen 460 dagen 633 dagen 957 dagen 

A 798 dagen 744 dagen 596 dagen 440 dagen 

F 956 dagen 774 dagen 943 dagen 967 dagen 

FD 1.378 dagen 1.492 dagen 1.495 dagen 1.483 dagen 

D 22 dagen 276 dagen 216 dagen 176 dagen 

Totaal 3.636 dagen 3.746 dagen 3.883 dagen 4.023 dagen 

Gemiddelde bezetting 14,54 gebruikers 14,98 gebruikers 15,53 gebruikers 16,27 gebruikers 

 
Voor de gebruikers met een zorgprofiel F, Fd of D krijgt een dagverzorgingscentrum een Riziv- 

dagforfait, mits het een bijzondere erkenning heeft als centrum voor dagverzorging. Dit zogeheten 

F-forfait is vast en gelijk voor alle dagverzorgingscentra. In 2018 werd het F-forfait niet gewijzigd 

tegenover 2017, dus het bedraagt nog steeds 49,59 EUR per dag. De Sloester heeft een bijzondere 

erkenning voor 10 F-forfaits per dag. In 2018 werden in totaal 2 382 F-forfaits gefactureerd aan het 

Riziv, terwijl er 2 626 F-gerechtigden werden opgevangen in het DVC. 

Tabel 22: Evolutie RIZIV-dagforfait DVC De Sloester 
 

Datum Bedrag (in EUR) 
01/06/2016 48,62 

01/01/2017 48,62 
01/06/2017 49,59 

01/01/2018 49,59 

 

 
8. Projecten 

8.1 Implementatie visie ‘Huis van Ja!’ 

In 2016 werd gestart met één overkoepelende visie voor de afdeling woonzorg. Deze werd 

gevisualiseerd via het “huis van JA!’. In 2017 werden alle medewerkers opgeleid en vertrouwd 

gemaakt met deze nieuwe visie. 

In 2018 werd een werkgroep opgericht om een nieuw woonzorgleefplan uit te werken in lijn met 

deze visie. Dit woonzorgleefplan komt in de plaats van het ‘zorgplan’ in de woonzorgcentra. Het 

bekijkt de gebruiker veel breder dan enkel vanuit de medische/zorgkundig-verpleegkundige bril, 

maar vanuit een totaalbeeld waarbij ook alle andere levensdomeinen hun eigen plaats krijgen in 

het woonzorgleefplan. 

Verder werden er enkele overkoepelende intervisiemomenten voor leidinggevenden 

georganiseerd, waarbij we onder andere het ‘no care’-moment uitwerkten. 
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8.2 Nieuwbouwproject Sint-Elisabeth – De Linde (ACT-252 EN ACT-259) 

In 2016 werd beslist dat zowel in Haasdonk als in Vrasene een vervangingsnieuwbouw voor de 

bestaande woonzorgcentra zal worden gerealiseerd. Op 29 november 2017 verhuisden de 

bewoners en medewerkers van beide WZC naar de zogeheten “oude Notelaar”, waar zij tijdens de 

bouwwerken zullen verblijven. 

In december 2017 werden de werken voor de beide nieuwbouwprojecten opgestart. De 

ingebruikname van de nieuwbouwen is voorzien eind 2019. 

Beide sites zullen volgende dienstverlening bieden: 

- 36 WZC-woongelegenheden: WZC De Linde zal van 41 naar 36 woongelegenheden 

afbouwen terwijl WZC Sint-Elisabeth in de nieuwbouw 36 ipv 31 bewoners zal huisvesten. 

- Een groep van assistentiewoningen: 12 flats in Haasdonk en 15 in Vrasene . Voor beide 

groepen van assistentiewoningen werd de voorafgaande vergunning aangevraagd en 

verkregen in 2018. 

- Een (niet-erkend) dienstencentrum. In Vrasene zal ook de gemeentelijke bibliotheek een 

plaats krijgen in het gebouw. 

In 2018 werd de visie en dagelijkse werking voor de beide nieuwbouwprojecten verder 

geconcretiseerd. De dagelijkse werking van het WZC, de dienstverlening voor de 

assistentiewoningen en de reeds bestaande seniorenwoningen (Hof van Nespen in Haasdonk en 

Woningcomplex met dienstverlening in Vrasene), het dienstencentrum,… werden verder vorm 

gegeven. De huidige werking in de zogeheten “oude Notelaar” wordt daarbij ingericht als 

“proeftuin”. De dagelijkse werking wordt al zo veel mogelijk afgestemd op de nieuwe visie en 

nieuwe werkwijze in de nieuwbouwen. Op die manier kan de overstap naar de nieuwbouwen zo 

naadloos mogelijk gebeuren en kunnen al heel wat “kinderziektes” van de nieuwe werking op 

voorhand ondervangen worden. 

Met het oog op de erkenning van de groepen van assistentiewoningen op beide sites werden de 

nodige voorafgaande vergunningen aangevraagd. 

 

 
8.3 Deelname aan de Dag van de Zorg 

Jaarlijks neemt één van de diensten of voorzieningen van de afdeling woonzorg deel aan de “Dag 

van de zorg”. In 2018 zette De Notelaar zijn deuren open. Zowel het woonzorgcentrum als het 

kortverblijf en het dagverzorgingscentrum De Sloester werden in de kijker gezet. Daarnaast was er 

ook uitgebreide aandacht voor de nieuwbouwprojecten van De Linde en Sint-Elisabeth. Van elke 

nieuwbouwsite was een maquette te bezichtigen. Ook de sociale dienst woonzorg en de 

personeelsdienst waren vertegenwoordigd om informatie en uitleg te geven tijdens de dag van de 

zorg. 



JAARVERSLAG 2018 

NIS: 46003 

OCMW BEVEREN 
ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE 

RAAD 25 JUNI 2019 
FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION 

38 

 

8.4 Projecten uurroosters en kleine teams (ACT 16) 

Voor de woonzorgcentra wordt gestreefd naar een beperkt aantal eenvoudige en uniforme 

uurroosters. Woonzorgcentrum Briels treedt hierbij op als pilootproject. 

In samenwerking met het studiebureau Probis nv werd een analyse gemaakt van de huidige 

uurroosters en metingen uitgevoerd van werkvolumes, personeelsbeschikbaarheid, subjectieve 

zorggraad,… De optimale personeelsspreiding en optimale werkorganisatie werden onderzocht. 

Op basis hiervan werden nieuwe uurroosters ingevoerd. Tegen eind 2017 was het project succesvol 

uitgerold. In 2018 is het project verfijnd en stapsgewijs uitgerold in de andere WZC. 

In de loop van 2017 werd de werking met kleine teams, die in 2016 werd opgestart, verder 

geïmplementeerd in WZC De Linde. Alle medewerkers werden onderverdeeld in 4 

zelforganiserende teams, waarbij elk team verantwoordelijk is voor een tiental bewoners. Elk klein 

team is multidisciplinair samengesteld uit zorgkundigen, een verpleegkundige en 

onderhoudspersoneel. Via de werking in kleine teams krijgen de medewerkers de ruimte én 

verantwoordelijkheid om in gesprek te gaan met bewoners en om te onderhandelen, in aansluiting 

bij de nieuwe visie (zie eerder). Ze leren de bewoners beter kennen, waardoor ze de 

dienstverlening meer op de individuele wensen en behoeften van de bewoners kunnen 

afstemmen. Dit werd in 2018 verder uitgebreid naar WZC Sint-Elisabeth en er werd eveneens een 

traject in WZC De Notelaar opgestart. 

 
8.5 Project Sabot 

Op de site van de huidige bejaardenwoningen in de Hazaarddam te Melsele, zal volgende 

legislatuur een nieuwbouwproject met 28 assistentiewoningen en een dienstencentrum 

gerealiseerd worden. Op dezelfde site bouwt de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij langs de 

Grote Baan huurwoningen en appartementen voor gezinnen. Het project wordt samen uitgewerkt. 

In 2017 werd aan de visie voor deze site vorm gegeven en de eerste versie van de ontwerpplannen 

goedgekeurd door het vast bureau en de OCMW-raad. Deze plannen werden in 2018 verder 

uitgewerkt, zodat in 2019 de omgevingsvergunning kan aangevraagd worden. In 2020 zal de 

effectieve bouw van het project van start gaan. 

 
8.6 Medicatiedossier 

Eind 2017 werd in overleg met de plaatselijke apothekers gestart met een onderzoek naar de 

haalbaarheid om de medicatie te laten klaarzetten door de plaatselijke apothekers. Hierbij zouden 

de apothekers de medicatie aanleveren volgens het systeem van individuele 

medicatievoorbereiding (IMV), waarbij de medicatie per toedieningsmoment per gebruiker wordt 

klaargezet door de apotheker. Op basis van het onderzoek besliste het vast bureau dat het nog niet 

haalbaar was om het systeem in 2018 te implementeren. In 2019 zal dit verder onderzocht worden 
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vanuit het Zorgpunt Waasland. 

 

8.7 Optimalisatie van de thuiszorg 

De vraag naar gezinszorg neemt steeds toe. Om hieraan tegemoet te komen enerzijds en 

anderzijds om de inkomsten te optimaliseren, werden volgende acties gerealiseerd: 

 In januari 2017 werd een uitbreiding van het personeelskader voor de dienst gezinszorg 

goedgekeurd. 

 In april 2017 werd een weekendtoeslag ingevoerd voor de prestaties die de verzorgenden in het 

weekend realiseren. 

 Er werd een onderzoek opgestart naar de uitbreiding van de poetsdienst via dienstencheques. 

Dit onderzoek werd ‘on hold’ gezet in het kader van de opstart van het Zorgpunt Waasland. 

 In 2018 werd vanaf september het traject opgestart om één regionale DGAT op te starten in het 

Zorgpunt Waasland. 

 
8.8 Televisie-infokanaal woonzorgcentra 

In 2016 werd software aangekocht voor een eigen televisie-infokanaal voor de woonzorgcentra. 

Via het infokanaal kunnen gebruikers onder andere de menu’s, activiteitenkalender, foto’s van 

voorbije activiteiten, … bekijken. De gebruiker kiest zelf wanneer hij het infokanaal raadpleegt. 

In 2017 werden de nodige sjablonen uitgewerkt en werden de betrokken medewerkers opgeleid. 

Door technische problemen bij de leverancier, kon het infokanaal echter nog niet 

geïmplementeerd worden. In april 2018 werden deze technische problemen verholpen en werd het 

effectief in gebruik genomen in WZC Briels en WZC De Notelaar. Voor de andere WZC wordt nog 

steeds naar een oplossing gezocht door de betrokken firma. 

 
8.9 Samenwerking met de huisartsen 

Samen met de coördinerend en raadgevende artsen (CRA) werd eind 2017 gestart met de 

herwerking van de samenwerkingsovereenkomst voor de huisartsen. In 2018 werd deze verder 

herwerkt en hebben alle huisartsen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

 

 
8.10 Project Kwaliteit van Leven 

In maart 2016 kreeg De Notelaar bezoek van een enquêteur, die in kader van de indicatoren van 

het Vlaams Agentschap, een onderzoek deed naar de kwaliteit van leven. Uit het rapport van dit 

onderzoek bleek dat De Notelaar minder goed scoorde op de meeste items, in vergelijking met het 

Vlaams gemiddelde. Daaruit is in 2017 een heel traject ontstaan met verschillende acties: 



JAARVERSLAG 2018 

NIS: 46003 

OCMW BEVEREN 
ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE 

RAAD 25 JUNI 2019 
FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION 

40 

 

 Per afdeling werden focusgroepen opgericht die gespreksrondes deden met de bewoners. 

De gesprekken baseerden zich op dezelfde thema’s en vragen uit de enquête. Op die 

manier werd kwalitatief materiaal verzameld dat veel beter inzicht gaf in de mogelijke 

knelpunten.

 De resultaten uit die focusgroepen werden opnieuw besproken via IKZ en interne 

vergaderingen. Er ontstonden kleine en grote acties om de kwaliteit van leven te 

verbeteren voor de bewoners .

 Omdat deze focusgroepen werden begeleid door medewerkers (verschillende disciplines), 

werd de inhoud en opvolging veel meer gedragen door het hele team.

 In 2018 werd aan het verbeterproject “maaltijdbeleving op de afdelingen” verder gewerkt.

 
8.11 Expertisecellen 

De afdeling woonzorg telt een aantal overkoepelende expertisecellen rond inhoudelijk belangrijke 

thema’s waarmee alle voorzieningen/diensten van de afdeling in aanraking komen. 

In 2018 werd de visie op de werking van deze expertisecellen opnieuw onder de loep genomen. 

Elke expertisecel bestaat uit een overkoepelende ‘centraal expert’ die optreedt als voorzitter van 

de werkgroep en een aantal lokale experten. Deze lokale experten zijn medewerkers uit de 

verschillende voorzieningen/diensten. Per dienst/voorziening is er maximaal één lokaal expert. 

Binnen de eigen dienst of voorziening wordt de lokaal expert bijgestaan door teamexperten, die 

het onderwerp van de expertisecel behartigen binnen het eigen team of de eigen afdeling. 

Er waren reeds drie expertisecellen actief: dementie, tillen, val- en fixatiepreventie. 

In september 2018 werd een vierde expertisecel opgestart rond vroegtijdige zorgplanning. 

 

8.12 Pilootproject BelRAI-screener 

Sinds 1 januari 2016 loopt in de regio Dendermonde een pilootproject voor de implementatie van 

de BelRAI-screener, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. In 2018 werd dit pilootproject 

uitgebreid met de regio Waasland (gemeenten Sint-Niklaas, Hamme, Waasmunster, Beveren, 

Temse, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Stekene). 

Met dit project wil de Vlaamse Overheid de implementatie faciliteren van de BelRAI-screener als 

nieuwe evaluatieschaal in de zorgverzekering, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT), de 

woonzorgcentra (WZC), de centra voor kortverblijf (CKV), de dagverzorgingscentra (DVC) en 

assistentiewoningen. De BelRAI-screener wordt het beoordelingsinstrument van zorggebruikers. 

Het gemeenschappelijk gebruik van de BelRAI-screener biedt het voordeel dat zorgverleners 

eenzelfde taal spreken en het mogelijk wordt informatie van gemeenschappelijke cliënten digitaal 

te delen. Dit maakt een betere samenwerking mogelijk en komt de kwaliteit van zorg voor de 

gebruiker ten goede. 
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WZC De Notelaar, De Linde, DVC De Sloester en de DGAT zijn mee ingestapt in dit pilootproject. In 

het najaar werden de medewerkers, die het screeningsinstrument zullen gebruiken, opgeleid. 

Sinds 1 november 2018 wordt effectief gewerkt met de BelRAI-screneer. Voor de thuiszorgdiensten 

vervangt deze screening het voorheen gebruikte scoringsinstrument (de ‘Belfoto’) om de 

zorgafhankelijkheid van de cliënt te bepalen. Voor de residentiële voorzieningen vormt het een 

aanvullend scoringsinstrument, naast de officiële ‘KATZ-score’. Op lange termijn is het de 

bedoeling dat de BelRAI de KATZ vervangt. 

 

 
8.13 Elektronische facturatie en Vlaamse Sociale Bescherming 

Met de 6de staatshervorming werd financiering ouderenzorg een Vlaamse in plaats van federale 

bevoegdheid. Tot en met 2018 deed Vlaanderen nog beroep op het Riziv voor de financiering 

(dagforfait, eindeloopbaanmaatregel en loonharmonisering). 

Vanaf 1 januari 2019 verloopt financiering niet meer via het Riziv maar zal de Vlaamse Sociale 

Bescherming instaan voor de zogeheten “Riziv-facturatie”. 

In het najaar van 2018 werd gestart met de voorbereiding van deze overstap naar de Vlaamse 

Sociale bescherming, die in het eerste kwartaal 2019 stapsgewijs zal uitgerold worden. 

 

 
9. Kwaliteitszorg binnen de afdeling woonzorg 

9.1 Interne kwaliteitszorg 

We streven ernaar om per jaar vier kwaliteits-overleggen (IKZ) te plannen in elke voorziening. Net 

als vorig jaar zijn er overkoepelende IKZ’s georganiseerd om de uitwisseling tussen voorzieningen 

te stimuleren. 

Daarnaast wordt jaarlijks een kwaliteitsforum georganiseerd, waarop alle IKZ-leden uitgenodigd 

worden. Dit jaar stond dit volledig in teken van de start van de nieuwe visie Huis van Ja! Tijdens het 

forum werden de leidinggevenden uitgedaagd om via een workshop de betekenis van het Huis van 

JA! te formuleren en af te toetsen op de praktijk. 

 

 
9.2 Klachtenmanagement 

In 2018 werden in de afdeling woonzorg verschillende klachten geregistreerd. Bijna alle klachten 

werden ontvangen en behandeld op het eerste niveau (binnen de voorziening). Vijf klachten 

werden ontvangen op het tweede niveau (managementniveau) en waren terecht, werden goed 

opgevolgd en opgelost. 

Op het derde niveau (woonzorglijn Vlaanderen) werden er in 2018 geen klachten ingediend. 
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Een overzicht van het aantal klachten per voorziening en per niveau: 

Tabel 23: Overzicht klachten 2017 
 

2017 DN BR BVL DL SE DGAT De Bron AW DVC totaal 

niveau 1 16 15 3 6 3 9 7 12 1 72 

niveau 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

niveau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 16 15 3 6 4 9 7 13 1 74 

 
Tabel 24: Overzicht klachten 2018 

 

2018 DN BR BVL DL SE DGAT De Bron AW DVC totaal 

niveau 1 16 11 27 20 7 18 4 0 0 103 

niveau 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 5 

niveau 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 16 13 28 21 7 18 4 1 0 108 

 
De aard van de klachten is vrij divers, vaak hebben ze te maken met de algemene zorg of 

begeleiding van de gebruikers, kledij of wasserij. 

 

 
9.3 Kwaliteitshandboeken 

In totaal werden per voorziening een 10-tal documenten en/of procedures geactualiseerd in de 

respectievelijke kwaliteitshandboeken. Enkele procedures werden volledig hernieuwd zoals: 

handhygiëne, voeding, enz. Daarnaast werden een aantal documenten geactualiseerd naar de 

huidige werking: evalueren hulp- en dienstverlening, onthaalbrochure, enz. 

 

 
9.4 Kwaliteitsprojecten 

Via kleine kwaliteitsprojecten wordt overal gestreefd naar een zo goed mogelijke hulp– en 

dienstverlening. Zo werd er in WZC De Notelaar gewerkt rond verdere profilering van de 

ergotherapeut in de voorziening. In WZC Briels zijn de gebruikersraden herbekeken. In de meeste 

voorzieningen is een nieuw Waas wondzorgprotocol opgestart. Deze verbeterprojecten worden via 

de IKZ-overleggen opgevolgd en geëvalueerd. 
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10. Gerealiseerde doelstellingen 

Overzicht van de status per actie op 31 december 2018: 
 

ACT-8 Ontwikkeling van woonzorgzones In uitvoering 

ACT-9 Profilering als actor in het zorglandschap In uitvoering 

ACT-10 Onderzoek mogelijkheid erkenning De Beuken als LDC In voorbereiding 

ACT-11 Empowerment doelgroep woonzorg en betrokkenheid netwerk 
verhogen 

In uitvoering 

ACT-12 Uitbouw woonzorgnetwerken In uitvoering 

ACT-13 Uitbouw (satellietwerking) LDC in de verschillende 
woonzorgzones 

In voorbereiding 

ACT-14 Ontwikkeling van overkoepelende visie van de afdeling 
woonzorg 

In uitvoering 

ACT-15 Uitbouw van de structuur en de werking van de afdeling/ 
organogram woonzorg 

Uitgevoerd 

ACT-16 Optimalisatie en monitoring processen dagdagelijkse werking 
binnen en over voorzieningen heen, inclusief informatisering 

In uitvoering 

ACT-17 Evaluatie en bijsturing van het opnamebeleid en de 
opnamevoorwaarden 

Uitgevoerd 

ACT-18 Implementatie visie op zorg- en dienstverlening Uitgevoerd 

ACT-19 Organiseren van een gemeenschappelijke intake en screening Uitgevoerd 

ACT-20 Ontwikkeling zorgtrajecten aangepast aan verschillende 
doelgroepen 

In uitvoering 

ACT-21 Uitwerking leefgroepwerking en/of beveiligde afdeling 
realiseren in Boeyé-Van Landeghem 

In uitvoering 

ACT-22 Vervoer optimaliseren voor gebruikers van de diverse 
diensten/voorzieningen binnen de afdeling woonzorg 

Uitgevoerd 

ACT-23 Uitbouw werking DC De Stroom Uitgevoerd 
ACT-24 Nieuwbouw De Bron Uitgevoerd 

ACT-25 Nieuwbouw Briels Uitgevoerd 
ACT-26 Uitbouw werking Briels Uitgevoerd 

ACT-27 Onderzoek naar de toekomst van WZC Sint-Elisabeth en WZC De 
Linde 

Uitgevoerd 

ACT-252 Project nieuwbouw Sint-Elisabeth In uitvoering 
ACT-253 Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem Uitgevoerd 
ACT-259 Project nieuwbouw De Linde In uitvoering 
ACT-28 Poetsdienst opnemen in wijkwerking Uitgevoerd 
ACT-44 Deelname aan regionale overlegplatformen Volgens Plan 

ACT-48 Onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen Palliatieve 
eenheid Beveren, De Bron en WZC 

Uitgevoerd 

ACT-49 Samenwerkingsverbanden organiseren met diensten actief op 
grondgebied gemeente 

Volgens plan 

ACT-50 Ontslagmanagement uitwerken in samenwerking met de 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen 

In uitvoering 

ACT-51 Ontwikkelen van trajectzorg – opmaak en opvolging 
Begeleidingsplan 

In uitvoering 

ACT-52 Herwerken en optimaliseren overeenkomst met de huisartsen In uitvoering 
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en de CRA voor de WZC en samenwerking huisartsen 

ACT-53 Invullen van regierol in de Beverse woonzorg Volgens plan 

ACT-65 Implementeren elektronische Riziv-facturatie In voorbereiding 

ACT-67 Ontwikkelen van een elektronisch zorgplan Uitgevoerd 
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1. Inleiding 

De verdere uitbouw van een volwaardige dienst Facility Management werd on hold gezet met het 

oog op de inkanteling van het OCMW in de gemeente en de oprichting van het Zorgpunt Waasland. 

 

 
2. Facilitaire projecten 

• De werken rond de uitbreiding van de wasserij in WZC De Notelaar zijn gestart. De aanpassing 

van de bestaande wasserij wordt heel beperkt uitgevoerd zodat de huidige 

werkomstandigheden verbeterd worden en tegelijk de eventuele uitbesteding van de 

wasserijdiensten in het kader van de integratie in het zorgpunt mee in aanmerking wordt 

genomen. Perceel 1, het plaatsen van de muur en deur, werd afgewerkt in 2018. In 2019 wordt 

perceel 2, de aanpassing van ventilatie en verwarming, opgestart en afgewerkt. 

• De renovatiewerken in de bejaardenwoningen in Kallo, met name vernieuwing van keuken, 

elektriciteit, en gefaseerd bij leegstand van een woning renovatie van de vloer, zijn in 2018 

uitgevoerd en opgeleverd. In twee woningen is reeds de vloerbekleding vervangen. 

• De bouw van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en 

bibliotheek in Vrasene (WZC Sint-Elisabeth) en de realisatie van een woonzorgcentrum, 

assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum te Haasdonk (WZC De Linde) is in volle 

uitvoeringsfase. Einde van de werken is voorzien eind 2019. 

• Het project Sabot werd opgestart. Het project is een samenwerkingsverband tussen het OCMW 

Beveren en de gewestelijke huisvestingsmaatschappij in Melsele. Het OCMW voorziet de bouw 

van 28 assistentiewoningen en een dienstencentrum. In de OCMW-raad van 11 december 2017 

werd het voorontwerp van de architecten evenals de totale raming van het project 

goedgekeurd. De werken zullen vermoedelijk worden aangevat in 2020. 

 

 
3. Aankopen en aanbestedingen 

3.1 Realiseren van duurzame aankopen (ACT-89) 

In 2018 realiseerde de aankoopdienst van het OCMW Beveren verschillende investerings- en 

exploitatieprojecten. 

Voor de investeringsprojecten is er in vergelijking met 2017 een grote daling van het aantal 

projecten boven 22 000 EUR. Deze daling is te verklaren doordat in 2017 een groot aantal 

investeringsprojecten werden uitgevoerd, met name de aanstelling van diverse aannemers voor de 

nieuwbouwprojecten te Vrasene en Haasdonk die in 2018 van start gingen. 

Anderzijds werden grotere projecten on hold gezet door de integratie in de gemeente en de opstart 

van het Zorgpunt Waasland. 
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In vergelijking met 2017 vond er een lichte daling plaats van het aantal exploitatieprojecten. 

De aantallen van de exploitatieprojecten zijn sterk afhankelijk van de vervaldatum van de lopende 

contracten en wisselen elk jaar. Meer en meer worden deze contracten ook gezamenlijk met 

andere besturen afgesloten waardoor er een verschuiving is naar samenaankopen. 

Tabel 25: I-43: Aantal uitgevoerde investeringsprojecten 2018 
 

Aantal uitgevoerde investeringsprojecten KW1 KW2 KW3 KW4 TOT 
Aantal eigen investeringsdossiers tussen 5 500 en22 000 EUR 2 3 4 1 11 
Aantal eigen investeringsdossiers boven 22 000 EUR 3 2 3 0 8 

Aantal kleine investeringsdossiers onder 5 500 EUR (met 
gunningsbrief) 

12 14 2 4 32 

 
Tabel 26: I-44: Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten 2018 

 

Aantal uitgevoerde exploitatieprojecten KW1 KW2 KW3 KW4 TOT 

Aantal eigen aankoopdossiers tussen 5 500 en 22 000 EUR 0 0 2 1 3 
Aantal eigen aankoopdossiers boven 22 000 EUR 1 1 0 2 4 

Aantal kleine dossiers onder 5 500 EUR 
(met gunningsbrief) 

1 2 0 2 5 

 
De voornaamste investeringsaankopen voor 2018: 

• Nieuwbouwprojecten De Linde en Sint-Elisabeth: perceel 7, vast meubilair en perceel 14 

keukenuitrusting, aanstelling kunstenares voor restauratie glas-in-lood ramen van kapel in 

Vrasene 

• Oude Notelaar: aankoop zonwerende rolgordijnen, aankoop van kapsalon 

• WZC De Notelaar: aankoop van cutter, plaatsen van zonneluifel, aanpassingen bergingen 

en installatie ventilatie 

• WZC Boeyé-Van Landeghem: aankoop bedden 

• Bejaardenwoningen te Kallo: vernieuwen van elektriciteit, keukenkasten en toestellen 

• De Bron en NAH De Stroom: plaatsen van screens, plaatsen van wanden in leefgroepen, 

verbeteren inbraakveiligheid 

• De Beuken/ Hof ter Noten: aankoop en plaatsing van 3 accumulatiekachels, vervanging 

parlofonie door videoparlofonie, aanpassing van badkamers, schilderwerken aan terrassen 

• Diverse voorzieningen: aankoop van was- en droogmachines, aankoop van diverse elektro, 

aankoop van schoonmaakkarren, aankoop software indoor fietsbeleving 

• Kinderdagverblijf Windekind: aankoop en plaatsing van bureelunit 

• Zorgpunt Waasland: aankoop bureaus en toebehoren 

• Administratie: aankoop van fietsen, papierversnipperaars 
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De voornaamste exploitatieaankopen voor 2018: 

• WZC De Notelaar: vervangen condensatoren, herstellen van regeling Schneider 

• Diverse voorzieningen: begrafenissen en crematies, leveren van wasmiddelen en 

onderhoudscontracten 

• WZC Briels: contract onderhoud automatische brandblusinstallatie 

• Kinderdagverblijf Windekind: aankoop van luiers 

• Zorgpunt Waasland: project carve out, aankoop software boekhoudpakket, aanstellen van 

een huisbankier 

 

 
3.2 Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen (ACT-90) 

De aankoopdienst gaat blijvend op zoek naar schaalvoordelen. Dit uit zich o.a. in het bundelen van 

aankopen van de interne voorzieningen en het voortdurend alert zijn voor toetreding tot 

overheidsopdrachten via andere besturen (o.a. gemeente Beveren, Wase OCMW’s, …). 

In 2018 werden volgende aankopen gerealiseerd in samenwerking met andere besturen: 

• in samenwerking met de gemeente Beveren: 

- Aankoop papier 

- Aankoop brandstoffen 

- Aanbesteding hospitalisatieverzekering 

 

• in samenwerking met andere OCMW’s: 

- Huur waterkoeler (OCMW Temse) 

- Levering incontinentiemateriaal (OCMW Sint-Niklaas) 

- Eandis – aankoop CNG voertuigen (opdrachtencentrale Eandis) 

 

Tabel 27: I-41: Aantal gezamenlijke aankopen 2018 
 

Aantal gezamenlijke aankopen KW1 KW2 KW3 KW4 TOT 
Aantal gezamenlijke aankopen OCMW-gemeente 2 2 0 0 4 
Aantal gezamenlijke aankopen OCMW-andere OCMW’s 1 4 2 1 8 

 
In 2017 was er sprake van 13 gezamenlijke aankopen met de gemeente. Dit jaar noteren we een 

daling naar 4 gezamenlijke aankopen. Op het vlak van samenaankopen met andere openbare 

besturen is er een stijging van 6 naar 8 contracten. 

Bovenstaande aantallen zijn afhankelijk van de vervaldatum van de lopende contracten en kunnen 

dus sterk fluctueren van jaar tot jaar. 
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4. Juridisch Patrimoniumbeheer 

Hierbij een overzicht van de voornaamste realisaties binnen het juridisch patrimoniumbeheer. 

Tabel 28: Cijfers patrimoniumbeheer 2015-2018 
 

Patrimoniumbeheer 2015 2016 2017 2018 

Verhuringen 19 21 31 27 

Verkopen 2 percelen 1 perceel 
volledig 

12 percelen 
volledig 

6 percelen 
volledig 

  2 percelen 
gedeeltelijk 

  

  1 woning 2 woningen 1 woning 

Aankopen 2 1 woning 2 gronden 1 woning 

Cijnspacht 4 3 1 3 

Verpachte percelen 279 275 269 268 

 
In 2018 werd volgend patrimonium verkocht: 

 grond Beveren B 192a - onderhandse verkoop aan 2 aangelanden - verlijden akte 17/01/2018 

 grond Vrasene C 1065 - verkoop met biedingen onder gesloten omslag - verlijden akte 2/05/2018 

 grond Temse C 322a - onderhandse verkoop - verlijden akte 30/05/2018 

 grond Kallo 3 percelen landbouwgrond (C 66h - C 106a - C 120d) - verkoop aan VLM - verlijden 

akte 21/12/2018 

 Pastoor Steenssensstraat 112 Beveren - verkoop aan gemeente - verlijden akte 29/03/2018 

In 2018 werd volgend patrimonium aangekocht: 

 aankoop woning Bijlstraat 22 Beveren - verlijden akte 6/12/2018 

Wat het energieverbruik betreft binnen ons patrimonium en onze diensten stellen we vast dat er 

dalingen merkbaar zijn qua gas- en elektriciteitsverbruik. Dit is grotendeels te wijten aan het feit 

dat de WZC’s Sint-Elisabeth te Vrasene en De Linde in Haasdonk afgebroken werden in 2018 en er 

bijgevolg geen elektriciteitsverbruik was. De bewoners werden ondergebracht in ‘De Oude 

Notelaar’. Dat gebouw was al in gebruik zodat er geen significante stijging was van het verbruik van 

de nutsvoorzieningen. 

Tabel 29: I-40: Evolutie energieverbruik 2016-2018 
 

Soort 2016 2017 2018 

Gas 236.536,66 311.343,08 208.549,19 
Benzine, diesel, LPG 18.109,93 19.375,05 21.060,56 

Elektriciteit 462.414,21 445. 764,11 383.845,20 
Totaal 717.060,80 776. 482,24 613.454,95 
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5. Technisch Patrimoniumbeheer 

In 2018 werden in totaal 3 145 herstellingen en 367 werkopdrachten uitgevoerd. Het totale aantal 

herstellingen/werkopdrachten daalde licht in vergelijking met 2017. 

De grotere werken die uitgevoerd zijn: 

• het omvormen en aanpassen van lokalen in de Oude Notelaar en het administratief 

gebouw in functie van het onderbrengen van Zorgpunt Waasland 

• in het dagcentrum van De Bron heeft de technische dienst, na het plaatsen van wanden 

door een externe firma, de elektriciteit- en verwarmingsaanpassingen en het schilderen 

van de binnenwanden uitgevoerd 

• het beitsen van het buitenschrijnwerk in Windekind en De Bron 

De andere voornaamste dossiers die in 2018 werden uitgevoerd en/of opgevolgd door de 

technische dienst waren: 

• het plaatsen van een bureelcontainer in Windekind ter uitbreiding van de opvangplaatsen 

• het herschikken van 5 wasmachines in De Notelaar om ergonomischer werken mogelijk te 

maken 

• het vervangen van was-en droogmachines in De Notelaar, De Beuken en Boeyé-Van 

Landeghem 

• het vervangen van 4 accumulatiekachels in rolstoeltoegankelijke appartementen in De 

Beuken 

• de renovatie van de 20 bejaardenwoningen te Kallo waarbij de keuken, de elektrische 

installatie en in sommige woningen de vloerbekleding werden vervangen 

• het plaatsen van screens in De Stroom (1) en De Notelaar (3) 

• het creëren van een berging in de kelder van De Notelaar ter bevordering van de 

werkomstandigheden is in uitvoering 

• de aanleg van een toegangspad naar de hoogspaningscabine en naar de zitplaats 

(boomstronk) in De Notelaar 

• de terrassen aan de gevel van De Beuken zijn geschilderd en de parlofooninstallatie is 

vervangen door videofonie 

• het opvolgen van de gratis energiescans uitgevoerd door VEB in WZC Boeyé-Van 

Landeghem. 

• opmaak en beheer van het dossier ‘verbeteren inbraakveiligheid’ in De Bron 

• aanstellen externe preventiedienst voor Zorgpunt Waasland en gemeente Beveren 

• legionella beheersplannen en risicoanalyse en een analyse van de waterstalen 
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6. ICT 

6.1 Integratie en uniformiteit 

Sinds de start van de integratie van diensten van gemeente en OCMW stijgt de behoefte naar 

uniformiteit tussen de softwareprogramma's (ACT-70). 

In 2018 werden volgende zaken gerealiseerd: 

 Upgrade van de verbinding (verhogen van de snelheid van de Explore-verbinding van Proximus) 

naar WZC Boeyé-Van Landeghem 

 Finaliseren vernieuwing van de app van het oproepsysteem in Briels en De Bron 

 Vernieuwing alarmserver De Notelaar en vernieuwing smartphone-toestellen (eerste fase) 

 Werkgroep ICT Zorgpunt: Uitwerken van ICT visie voor Zorgpunt Waasland (in overleg met 

beleid/consultancy). In kaart brengen ICT-noden Zorgpunt. 

 Dossier mobiele telefonie: marktverkenning verschillende providers, lastenboek, verslag van 

nazicht, omschakeling van abonnementen, nieuwe facturatie, uitsplitsen deel Zorgpunt 

Waasland 

 Verderzetten uitrol nieuwe citrix-receiver 

 Verhuisbewegingen personeelsdienst/sociale dienst 

 Uitbreiding van de storage capaciteit (server opslagruimte) 

 Uitsplitsen Canon apparatuur tussen Zorgpunt en gemeente/OCMW 

 Onderzoek vernieuwen telefooncentrale in kader van het nieuw AC 

 Onderzoek inrichten netwerk en datacenter nieuw AC 

 Verdere implementatie infokanaal WZC’s 

 Vernieuwen beeldschermen WZC’s voor de goede werking Geracc 

 Afwerken en troubleshooting installatie digitale tv voor De Bron en de oude Notelaar 

(aansluiten op broadcastcenter WZC De Notelaar, installatie switchen en tv-toestellen De Bron 

en oude Notelaar) 

 Opvolging deel ICT voor de nieuwbouwprojecten van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth 

 Opstart project Sabot 

 

6.2 MID office 

In 2018 werd het MID Officeproject als gezamenlijk project van OCMW en gemeente verder gezet. 

In 2018 werd het digitaal loket met de digitale aanvraag voor de premies verder verfijnd. In 2018 

werden de meldingsprocessen geïmplementeerd. Via het Digitaal loket op onze website kan een 

burger, onderneming of organisatie een melding indienen. Wanneer het online formulier is 

ingevuld, wordt er automatisch een digitaal dossier opgestart dat onze medewerkers 

gestructureerd kunnen afhandelen. Alle informatie met betrekking tot de geregistreerde 

meldingen is digitaal beschikbaar. Communicatie met de melder is geïntegreerd binnen het 

zaaksysteem. Daarbovenop werd er ook een specifiek formulier en bijhorende workflow proces 

geïmplementeerd voor de behandeling van klachten. 
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In 2018 werd de module rapportering geïnstalleerd. Met behulp van deze module kunnen 

verschillende rapporten geconfigureerd worden die de organisatie in staat stelt op een snelle 

manier statistieken en grafieken uit het systeem te trekken. 

In 2017 werd op de gemeente het notuleringssysteem E-Besluit in gebruik genomen. In 2018 werd 

het notuleringspakket E-Besluit verder uitgebreid naar de organen vast bureau, gemeenteraad, 

raad voor maatschappelijk welzijn en Mat. In 2019 staat de implementatie gepland van de 

‘raadpleegomgeving’ waarbij de besluiten naar de website van Beveren worden gepubliceerd. 

In 2018 zijn we gegaan van een on-premise installatie naar een migratie naar de cloud. De Green 

Valley Suite draait nu in het datacenter van Cipal-Schaubroeck. 

In 2018 werd het postregistratiesysteem geconfigureerd en getest, zowel voor inkomende als voor 

uitgaande post. De livegang is voorzien voor begin 2019. 

In 2019 staat de implementatie gepland van de KCC module waarbij elk contactmoment 

(telefonisch, loket, mail, brief,…) kan geregistreerd worden. Hierbij wordt ook de tijd geregistreerd 

die medewerkers spenderen aan hun contacten met de burgers. Opdat vragen op een snelle en 

efficiënte manier kunnen beantwoord worden, wordt er ook een kennisdatabank 

geïmplementeerd. 

In 2019 zullen de aanvragen voor de vrijetijdspas, de premie vervoerskosten en de terugbetaling 

van de opcentiemen worden herwerkt. Er zal ook een herziening komen van alle bouw- en groen 

premies. 

 

 
7. Centrale keuken 

Het LEAN project keuken werd verdergezet. De intervisie groep komt tweejaarlijks samen. 

De keuken is in 2017 mee in de visie van woonzorg rond het ‘Huis van JA!’ gestapt om nog beter 

tegemoet te komen aan de noden van de bewoners. Dat heeft ook in 2018 tot een aantal nieuwe 

initiatieven geleid. Zo is een proefproject gestart rond fingerfood. Dit project wil de ondervoeding 

tegengaan en de menswaardigheid van de bewoners verhogen, doordat zij nog langer zelfstandig 

kunnen eten. Er is ook een proefproject rond fruit gestart, eveneens om ondervoeding bij ouderen 

aan te pakken. 

De tevredenheid van de bewoners rond de maaltijden en de kwaliteit ervan werden ook nauwer 

opgevolgd. Aan de hand van een controlesysteem werden structurele klachten in kaart gebracht 

en opgevolgd. Er heeft ook een enquête plaatsgevonden om de tevredenheid bij de gebruikers 

rond maaltijdbeleving na te gaan. Aan de hand van de resultaten hiervan zullen verdere projecten 

opgestart worden. 
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8. Gerealiseerde doelstellingen 

Overzicht van de status per actie op 31 december 2018: 
 

ACT-4 Rationaliseringsinvesteringen In uitvoering 

ACT-7 Patrimonium optimaliseren In uitvoering 

ACT-64 Implementeren van (delen van) een MID office (CRM, intranet, 
dossieropvolgsoftware, …) 

In uitvoering 

ACT-68 Uitbreiden gebruik lokale authentieke bronnen Volgens plan 

ACT-70 Optimaliseren softwaregebruik en bestaande 
informatiesystemen 

In uitvoering 

ACT-71 Samenwerking met andere overheidsorganisaties i.v.m. 
automatiseren generieke processen en openstellen 
authentieke databronnen 

In voorbereiding 

ACT-72 Openzetten uitwisselingen data tussen overheidsinstanties In uitvoering 
ACT-75 Verbeteren beheer voorraad en distributie In voorbereiding 
ACT-76 Verfijnen systeem beheer en onderhoud gebouwen In voorbereiding 
ACT-77 Efficiëntie-oefening en bepalen normen i.v.m. reinheid gebouwen In voorbereiding 

ACT-78 Optimaliseren toegankelijkheid gebouwen In uitvoering 
ACT-79 Verhogen veiligheid gebouwen (inclusief brandveiligheid) Uitgevoerd 
ACT-80 Optimaliseren noodplannen OCMW-gebouwen Uitgevoerd 
ACT-81 Coördineren tijdelijke en mobiele werkplaatsen In uitvoering 

ACT-82 Efficiënt inzetten vervoersmiddelen Uitgevoerd 

ACT-83 Optimaliseren beheerssysteem en uniformiteit contracten 
patrimonium 

Volgens plan 

ACT-84 Verkleinen van de afvalberg door meer te sorteren In uitvoering 
ACT-85 Energiebesparende maatregelen nemen in eigen patrimonium In uitvoering 

ACT-86 Sensibiliseren van de medewerkers om verantwoordelijkheid te 
nemen voor een duurzame toekomst 

In uitvoering 

ACT-87 Evalueren en bijsturen gebruik energiezuinige wagens Niet gestart 
ACT-88 Evalueren en bijsturen printen en kopiëren Uitgevoerd 

ACT-89 Realiseren van duurzame aankopen In uitvoering 

ACT-90 Aankopen realiseren in samenwerking met andere besturen In uitvoering 
ACT-93 Implementatie intranet Uitgevoerd 

ACT-125 Andere mogelijkheden onderzoeken tot het komen tot een 
gelijkvormige software 

In uitvoering 
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1. Inleiding 

Binnen onze complexe samenleving kennen maatschappelijk ontwikkelingen een voortdurend 

toenemende dynamiek die een continue aanpassing van onze organisatie en zijn processen vraagt. 

In deze continu wijzigende context zijn mensen dé kritische succesfactor om alle veranderingen op 

een efficiënte en effectieve manier op te vangen. Het is van cruciaal belang dat het management en 

de medewerkers van onze organisatie over de nodige competenties beschikken om met al deze 

maatschappelijke veranderingen om te gaan. 

Het strategisch HR-beleid op lange termijn dat werd ontwikkeld in lijn met het organisatiebeleid, 

speelt hierbij een belangrijke rol. We willen een slagvaardige organisatie zijn die op tijd en tegen 

een zo laag mogelijke kost, diensten en producten van de gewenste kwaliteit levert aan onze 

burgers. Om dit te bewerkstelligen hebben we nood aan flexibele personeelsleden die 

veranderings- en ontwikkelingsgericht zijn. Onze medewerkers moeten over de nodige kennis en 

vaardigheden beschikken om resultaten te boeken en samen met de klant te streven naar het 

bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. 

Als geïntegreerde personeelsdienst streven wij ernaar om vanuit onze samenwerking meerwaarde 

te creëren door eenvormige en gestroomlijnde processen en projecten te ontwikkelen die allen 

gericht zijn op een kwantitatieve en kwalitatieve invulling van ons personeelsbestand. Dit vanuit 

de missie/visie van onze dienst: het bieden van administratieve ondersteuning, het verlenen van 

advies en het ontwikkelen van instrumenten inzake personeelsbeleid en dit ten dienste van de 

organisatie als geheel en met oog voor de individuele noden van elk personeelslid afzonderlijk. 

 

2. Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage is de verhouding tussen het aantal ziektedagen en het totaal aantal te 

presteren dagen. Deze indicator houdt enkel rekening met effectieve ziekteperiodes en dus niet 

met andere afwezigheden zoals disponibiliteit, zwangerschap, arbeidsongeval,… 

In de berekeningen werd enkel rekening gehouden met de gewone ziektedagen, maar bevat 

uiteraard zowel kortlopende als langdurige ziekteperiodes. Dit betekent dat, naargelang het aantal 

langdurige afwezige personeelsleden, het absenteïsmecijfer hoger kan zijn dan in een andere 

voorziening. Vooral in kleinere personeelsgroepen, zoals bijvoorbeeld in Dienstencentrum De 

Beuken, kan dit een vertekend beeld geven. Een klein aantal werknemers dat verschillende keren 

ziek is, kan het verzuimpercentage sterk beïnvloeden. 

Naar aanleiding van het aanwezigheidsbeleid werden er nieuwe cijfers/tabellen opgemaakt. 
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Het gemiddeld verzuimpercentage voor 2018 voor de hele organisatie bedraagt 9,95 %. Dit is 

ongeveer 1 % hoger ten opzichte van 2017. Het verzuimpercentage voor de korte ziekteperiodes 

bedraagt echter 2,13% (ten opzichte van 1,66 % in 2017). 

De stijging ligt dus voornamelijk bij het percentage van de langdurige zieken. 

Gemiddeld behalen de Administratie, De Bron en het WZC Sint-Elisabeth de laagste 

verzuimpercentages. De hoogste gemiddelde verzuimpercentages zijn toe te schrijven aan De 

Beuken, poets- en huishoudhulp en het WZC Boeyé-Van Landeghem. 

De poets- en huishoudhulp, WZC Boeyé-Van Landeghem en gezinszorg hebben de hoogste 

percentages qua korte ziektes. De laagste percentages korte ziektes zijn terug te vinden bij de De 

Beuken, WZC De Linde, administratie en Windekind. 

Tabel 30: I-46: Verdeling van het verzuimpercentage volgens langdurige ziekte (meer dan 1 maand) en 

korte ziekte (minder dan 1 maand) voor 2018 
 

Omschrijving kostenplaats % Lange duur % Korte duur TOTAAL 

Administratie en sociale dienst 3,63% 1,68% 5,3% 

WZC De Notelaar 6,33% 1,78% 8,11% 

WZC Briels 8,37% 2,22% 10,59% 

WZC Sint-Elisabeth 3,81% 2,51% 6,32% 

WZC De Linde 11,05% 1,35% 12,40% 

WZC Boeyé-Van Landeghem 12,35% 3,21% 15,56% 

Dagcentrum en home De Bron 4,14% 2,20% 6,34% 

Kinderdagverblijf Windekind 10,92% 1,68% 12,60% 

Gezinszorg 11,42% 2,31% 13,73% 

Poets- en huishoudhulp 13,57% 3,52% 17,09% 

Dienstencentrum De Beuken 17,49% 1,15% 18,6% 

Totaal 7,82% 2,13% 9,95% 

 
Tabel 31: I-46: Vergelijking korte ziekte (minder dan 1 maand) 2016 tot en met 2018 

 

Omschrijving kostenplaats % Korte duur 
2016 

% Korte duur 
2017 

% Korte duur 
2018 

Administratie en sociale dienst 1,44% 0,75% 1,68% 

WZC De Notelaar 1,66% 1,74% 1,78% 

WZC Briels 1,40% 1,62% 2,22% 

WZC Sint-Elisabeth 2,30% 2,15% 2,51% 

WZC De Linde 1,11% 0,80% 1,35% 

WZC Boeyé-Van Landeghem 1,65% 1,98% 3,21% 
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Dagcentrum en home De Bron 1,26% 1,24% 2,20% 

Kinderdagverblijf Windekind 2,49% 1,32% 1,68% 

Gezinszorg 3,35% 2,95% 2,31% 

Poets- en huishoudhulp 4,37% 3,86% 3,52% 

Dienstencentrum De Beuken 1,54% 1,65% 1,15% 

Totaal 1,77% 1,66% 2,13% 

 
 

Tabel 32: I-46: Verzuimpercentage personeelsleden verdeeld volgens voorziening en dienst 2013-2018 

(nieuwe tabel naar aanleiding van de uitwerking van het aanwezigheidsbeleid) 
 

Jaar gemiddeld verzuim % 

OCMW (excl. art.60) 

2013 7,82 

2014 8,31 

2015 8,99 

2016 7,83 

2017 8,88 

2018 9,95 

 
Om het ziekteverzuim binnen OCMW Beveren op een duurzame en kwalitatieve manier aan te 

pakken werd in 2015 een werkgroep opgericht voor de uitwerking van een aanwezigheidsbeleid 

(ACT-110). In de werkgroep werd het GA!-beleid ontwikkeld met als doel het actief streven naar 

het verhogen van de betrokkenheid van onze medewerkers zodat zij Gezond Aanwezig zijn op de 

werkvloer en dit door in te zetten op die factoren die het engagement van onze medewerkers 

verhogen, namelijk jobinhoud creëren, (h)erkenning geven, ondersteuning en groeimogelijkheden 

bieden en actief aan onze organisatiecultuur en -structuur werken. Het aanwezigheidsbeleid heeft 

ook tot doel een duidelijk kader te bieden aan onze medewerkers met goede afspraken en 

richtlijnen. 

Het aanwezigheidsbeleid GA! ging formeel van start op 1 januari 2016. Ter voorbereiding 

werden eind 2015 alle betrokken leidinggevenden opgeleid en werd een communicatiecampagne 

gevoerd naar alle personeelsleden toe. 

In 2018 liepen volgende acties: 

 Regelmatige terugkoppeling van cijfers naar leidinggevenden 

 Sturen van een e-mail naar de leidinggevenden om problematische afwezigheden door te 

geven 

 Actief opvolgen van de afwezigheden (en het correct indienen van ziekte-attesten) 
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 Inspelen op de resultaten van de welzijnswijzer (concrete acties gekoppeld aan de 

conclusies uit het onderzoek, met als doel onder andere de psychosociale belasting van 

de medewerkers te verminderen (ACT-114)). Dit is een blijvend aandachtpunt. 

 De focus leggen op ergonomie / hef- en tiltechnieken. Dit is een blijvend aandachtspunt, 

via de werkgroep hef- en til wordt dit thema continu actueel gehouden. Voor de 

beeldschermwerkers zijn er eveneens specifieke acties georganiseerd. Met name een 

online-learning module van Securex. In 2018 werd dit afgerond met een laatste e-learning 

module. 

 De positieve kant van het GA!-beleid meer onder de aandacht brengen. Onder het project: 

“Beveren Veerkrachtig” proberen we meer aandacht te besteden aan het belang van 

gezonde, veerkrachtige medewerkers die gemotiveerd en enthousiast komen werken. In 

dit project wordt er gewerkt met tips. Om de 2 maanden wordt er een andere tip belicht, zo 

was de tip van maart/april 2018: “Vind jezelf ok”. 

 De eerste editie van de ‘welzijnsdag’ waar de medewerkers vrij enkele workshops konden 

kiezen omtrent het thema ‘welzijn en gezondheid’ 

 De focus leggen op sport en beweging. In 2018 werd door de sportdienst opnieuw een 

uitgebreid aanbod aan sportactiviteiten uitgewerkt en aangeboden. 

 

 
3. Personeelsbestand 

Tabel 33: I-49: Verdeling personeel per voorziening uitgedrukt in voltijds uitbetaalde equivalenten 

(VTUE) 
 

Omschrijving kostenplaats 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WZC De Notelaar 131,12 137,07 132,94 129,55 127,79 126,83 126,05 

Administratie en sociale 
dienst 

60,23 62,81 64,98 64,59 67,49 70,15 70,54 

WZC Briels 47,47 52,03 56,2 58,83 58,63 59,62 62,56 

Dagcentrum en Home De Bron 34,4 33,52 33,51 39,51 41,68 42,40 42,68 

WZC Boeyé-Van Landeghem 30,38 31,16 31,16 29,77 30,95 31,11 34,00 

WZC De Linde 22,16 22,79 21,97 22,21 21,78 21,44 19,23 

Poets- en huishoudhulp 19,28 19,22 20,58 20,62 19,07 17,83 16,20 

Kinderdagverblijf Windekind 17,66 17,23 16,11 14,82 14,07 13,80 14,24 

WZC Sint-Elisabeth 16,59 16,86 17,02 17,03 17,09 17,03 16,01 

Gezinszorg 15,9 17,49 18,48 19,04 19,15 17,86 21,06 

Dienstencentrum De Beuken 3,84 4,76 4,24 4,55 4,35 4,38 4,42 

Eindtotaal 399,04 414,95 417,19 420,51 422,04 422,44 427,08 
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Tabel 34: Verdeling personeel volgens hoedanigheid 2012-2018 
 

 
Omschrijving hoedanigheid  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tijdelijken en contractuelen 
(excl.art. 60) 

241,89 262,62 267,58 296,00 311,26 302,00 295,26 

Vastbenoemden 128,06 124,8 121,37 115,55 110,78 120,44 131,83 

Gesubsidieerde 
contractuelen 

29,08 27,53 28,23 8,96 / / / 

Eindtotaal 399,04 414,95 417,19 420,51 422,04 422,44 427,08 

 

 

Omschrijving hoedanigheid  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tijdelijken en contractuelen 
(excl.art. 60) 

60,6% 63,3% 64,1% 70,4% 73,8% 71,5% 69,1% 

Vastbenoemden 32,1% 30,1% 29,1% 27,5% 26,2% 28,5% 30,9% 

Gesubsidieerde contractuelen 7,3% 6,6% 6,8% 2,1% / / / 

Eindtotaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
OCMW Beveren heeft als lokaal bestuur zowel contractuele als vastbenoemde personeelsleden in 

dienst. De meerderheid van de personeelsleden is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst 

van bepaalde of onbepaalde duur. De licht dalende trend in het aantal vastbenoemden zet zich om 

in een stijging in 2017 en 2018 omwille van een specifieke beleidsbeslissing om in te zetten op 

statutaire benoemingen. Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 bepaalde dat de zogenaamde 

contingentgesco’s met ingang van 1 april 2015 geregulariseerd moesten worden. Dit betekende 

concreet dat alle arbeidsovereenkomsten met contingentgesco’s omgezet werden naar gewone 

contractuele overeenkomsten en dus de gescovoorwaarden vervielen. Dit verklaart de daling in 

aantal gesco’s tussen 2014 en 2015. Op 1 januari 2016 werden de resterende projectgesco’s 

geregulariseerd waardoor er vanaf 2016 en 2017 geen gesco’s meer zijn. 

Tabel 35: Gemiddelde leeftijd OCMW-personeel 
 

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

leeftijd 40 39,54 40,5 41,5 41,1 40,8 42,3 

 
In 2018 bedroeg de gemiddelde leeftijd van het personeel 42,3 jaar. Dit is een lichte stijging ten 

opzichte van de gemiddelde leeftijd in 2017. 
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Tabel 36: Leeftijdspiramide – algemeen overzicht 

Door de vergrijzing van het medewerkersbestand en de daaraan gekoppelde pensioengolf zullen in 

de komende jaren talrijke medewerkers de organisatie verlaten en samen met hen een groot 

aandeel aan kennis en ervaring. 

Voornamelijk bij de groep zorgpersoneel en de groep technisch personeel (inclusief schoonmaak) 

is het aantal 50/55/60-plussers het grootst. Binnen de groep van zorgpersoneel zijn het 

voornamelijk WZC De Linde, De Notelaar en Briels waar procentueel gezien het grootste aantal 

medewerkers boven de 50 zijn tewerkgesteld. 
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Tabel 37: Leeftijdspiramide – overzicht van de zorgfuncties per voorziening 

Om de beschikbaarheid van informatie in onze organisatie te waarborgen, wordt een beleid 

uitgewerkt rond kennismanagement (ACT-94). 

Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van kennisprocessen waardoor het 

rendement van de bestaande kennis in de organisatie vergroot. Kennismanagement kan zich op 
diverse niveaus situeren: 

 strategisch (o.a. creëren van een leerklimaat, organisatieveranderingen opnemen in het 

beleidsplan,…) 
 operationeel (o.a. interne kennisdeling, intervisie, persoonlijke ontwikkelingsplannen, leertraject 

voor nieuwe medewerkers,…) 

 structureel (jobrotatie, zelfsturende teams, procesbeschrijvingen,…) 

 
Een aantal van bovenvermelde zaken zijn reeds in uitvoering in de organisatie, bijvoorbeeld het 

verankeren van kennis in procesbeschrijvingen, maar de verschillende elementen dienen nog in 

een coherent beleid opgenomen te worden. De personeelsdienst is bovendien volop bezig met het 

stroomlijnen van de HR-processen (ACT-106) in het kader van het EVI-traject. Onder andere het 

volledige beleid rond werving en selectie (ACT-104) werd reeds geoptimaliseerd en gestroomlijnd 

alsook het functionerings- en evaluatiesysteem (ACT-107). In het verlengde van een beleid rond 

Verzorgend, verplegend en paramedisch personeel 
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kennismanagement zal in de toekomst ook gewerkt worden aan leeftijdsbewust 

personeelsbeleid (ACT-100). Dit beleid is er op gericht om onze medewerkers langdurig te binden 

en te boeien. Waarbij de focus ligt op de verschillen tussen mensen en verschillen in inzetbaarheid. 

Met de nodige aandacht voor een evenwicht tussen de belangen van de organisatie en de 

behoeften van de medewerkers in alle leeftijdsfases. 

Een kwalitatief en competentiegericht (ACT–96) onthaal- en vormingsbeleid draagt eveneens bij 

tot het waarborgen van kennis binnen de organisatie. In 2014 werd een werkgroep opgericht om 

het bestaande onthaalbeleid (ACT-97) te optimaliseren en verder uit te bouwen. Deze werkgroep 

heeft zijn activiteiten verdergezet in 2018. Er werd een gemeenschappelijke onthaalprocedure 

uitgewerkt voor het OCMW en de gemeente met onder andere een gedeelde onthaalbrochure. 

Vanaf midden 2017 is er gestart met het organiseren van een onthaaldag (aantal keer per jaar) 

waarbij de reacties van de medewerkers zeer positief zijn. Op termijn zal ook werk gemaakt 

worden van een degelijk uitgebouwd peter- en metersysteem. Vanuit het onthaalbeleid wordt de 

link gelegd naar het vormingsbeleid onder andere door het ontwikkelen van competentiegerichte 

onthaaltrajecten voor nieuwe medewerkers. 

In 2015 werd een gemeenschappelijk en geoptimaliseerd arbeidsreglement uitgewerkt met 

diverse bijlagen (van kracht vanaf 1 januari 2016). Eén van de bijlagen is een aangepaste versie van 

het tijdsregistratiereglement, hiervoor moesten de nodige voorbereidingen getroffen worden om 

een aantal zaken in GPS te vernieuwen en te verbeteren. In 2017 werd er verder werk gemaakt om 

het systeem verder te verfijnen en op punt te zetten. De basis werd gelegd voor een 

gemeenschappelijk systeem met de gemeentelijke administratieve diensten en het systeem van 

tijdsregistratie werd uitgewerkt voor De Bron en De Beuken. Daarnaast werd er ook werk gemaakt, 

in samenwerking met een extern bureau, om de dienstverlening naar de bewoners en de 

uurroosters voor de medewerkers te optimaliseren, met als proefproject het WZC Briels. Deze 

optimalisatie zal verder worden uitgerold voor de andere voorzieningen in de komende jaren. 

Tabel 38: Overzicht aantal andere betrokkenen OCMW (2012-2018) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vakantiewerkers 220 238 270 185 186 186 177 

Vrijwilligers 146 136 140 170 180 209 189 

PWA’ers 10 11 11 8 6 3 3 

 
De inzet van vakantiewerkers wordt sinds 2014 budgettair opgevolgd waarbij het aantal 

vakantiewerkers in 2018 lichtelijk gedaald is ten opzichte van 2017. Dit omwille van een aantal 

plaatsen in de zorg die niet konden ingevuld worden en tegelijkertijd langere periodes van 

tewerkstelling binnen de zorg. 
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4. Arbeidsongevallen 
 

Figuur 1: Aantal arbeidsongevallen 2012-2018 

In 2018 werden in totaal 37 arbeidsongevallen geregistreerd, waarvan 23 ongevallen op de 

werkplaats en 14 ongevallen op weg van en naar het werk. Het aantal verloren kalenderdagen ten 

gevolge van arbeidsongeschiktheid bedroeg in 2018 296 kalenderdagen. Ten opzichte van 2017 is 

er dus opnieuw een stijging merkbaar zowel in aantal ongevallen als verloren kalenderdagen. 
 

Figuur 2: Aantal verloren kalenderdagen tgv arbeidsongeschiktheid 2012-2018 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

10 

op de plaats van het werk 

van en naar het werk 15 

20 

25 

30 

35 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

186 205 

296 264 

388 
462 

838 900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

 

aantal verloren kalenderdagen 



JAARVERSLAG 2018 

NIS: 46003 

OCMW BEVEREN 
ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE 

RAAD 25 JUNI 2019 
FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION 

62 

 

5. Vorming 

Tabel 39: I-51: Aantal vormingsuren (2012-2018) 
 

Functies 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verpleging/verzorging/kiné 
2.414,5 2.211 2.102 2.852 

2.796,5 
3146,5 2602 

Opvoedend personeel 256 163,5 237 208,5 690,5 658 557 

Maatschappelijk werkers 577 368 525,5 376,5 815 1097,5 1147 

Administratief 396,5 565 548,5 457 429 412 407 

Leidinggevenden (staf en VIV) 913,5 884 672 855 397,5 749,5 865,5 

Technisch personeel 17,5 45,5 14 48 115,5 45,5 32 

Animatie 193,5 289,5 112 182,5 207,5 227,5 193 

Gezinszorg aan huis 429 248,5 428 521 500,5 507 522 

Hoofdverpleegkundigen 715 648,5 401,5 478,5 691,5 483 521,5 

Kinderverzorg(st)ers 171 128 107 112 145 133 128 

Onderhoudspersoneel 1.193 753 792 525 810 913,5 727,5 

Koks 27,5 47 10 10 45 15 10 

TOTAAL 7.304 6.387,5 5.949,5 6.626 7.643,5 8.148 7.712,5 

 
In 2018 werden ongeveer 1 000 vormingsuren minder gerealiseerd ten opzichte van 2017. 

Een kwalitatief en competentiegericht vormingsbeleid streeft er in de eerste plaats naar de 

vorming en groei van de medewerker centraal te stellen met oog voor de ontwikkelingsbehoeften 

van zowel de individuele medewerker als de organisatie en met focus op kennisdeling op de 

werkvloer. De ultieme doelstelling is te zorgen voor competente en betrokken medewerkers die elk 

op hun eigen manier bijdragen aan het realiseren van de missie en doelstellingen van de 

organisatie. In het vormingsbeleid wordt uitgegaan van het idee dat leren een permanent proces is 

dat voor elke medewerker anders kan ingevuld worden. Naast de klassieke leervormen zal veel 

aandacht besteed worden aan alternatieve leervormen zoals intervisie en werkplekleren. 

Dit is enerzijds te verklaren door de verdere implementering en verbeterde opvolging van het 

vormingsbeleid (strategisch vormingsbeleid (ACT-98)). Jaarlijks zal een globaal operationeel 

vormingsplan opgesteld worden met aandacht voor elke functiegroep en dit gecombineerd met 

een aanvullend vormingsaanbod. Dit vormingsaanbod wordt begin 2019 gelanceerd bij het 

gemeente en OCMW-personeel. 

De afdeling maatschappelijke dienstverlening zet de laatste jaren heel sterk in op het vormen van 

hun medewerkers, wat ook noodzakelijk en essentieel is voor deze doelgroep. De maatschappelijk 

werkers zijn een aparte groep die reeds vaak opleidingen moeten volgen om bij te blijven met de 

nieuwe ontwikkelingen en wetgeving binnen het werkgebied. Daarenboven hebben zij te kampen 

met veel veranderingen zoals bv: het mondiger worden van cliënten, agressie tijdens hun 

begeleiding, meer en meer inzetten op een intensieve begeleiding en activering, etc. Er wordt veel 
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De Notelaar 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verpl. 1.007,57 1.235,18 1.210,05 931,37 817,66 

verz. 1.736,75 2.018,66 2.089,65 1.814,70 1.562,91 

woongroepb. 394,46 370,98 216,98 130,35 122,10 

onderhoud 414,46 335,35 303,34 336,24 323,45 

andere 165,44 180,85 254,64 140,71 233,96 

TOTAAL 3.718,68 4.141,02 4.074,66 3.353,37 3.060,08 
      

Keuken 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

onderhoud 344,05 234,91 313,76 196,13 157,42 

kok 344,01 119,01 127,51 109,68 75,22 

administratie   29,23 30,53 30,25 

TOTAAL 688,06 353,92 470,50 336,34 262,89 
      

Briels 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verpl. 1.438,70 1.470,60 531,78 352,37 554,04 

verz. 2.280,46 2.223,71 1.022,34 727,81 884,29 

onderhoud 421,66 413,08 232,83 295,46 151,48 

andere 124,99 33,18 29,57 17,60 26,55 

TOTAAL 4.265,81 4.140,57 1.816,52 1.393,24 1.616,36 
      

Boeyé 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verpl. 736,91 907,86 550,08 463,63 649,57 

verz. 810,34 964,11 423,91 402,49 474,73 

onderhoud 736,22 895,71 510,05 426,55 274,03 

andere 76,26 93,02 78,01 141,89 27,13 

TOTAAL 2.359,73 2.860,70 1.562,05 1.434,56 1.425,46 

 

De Linde 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verpl. 280,18 18,64 250,09 167,96 238,17 

verz. 549,59 636,76 243,46 222,73 584,25 

onderhoud 402,04 379,25 168,86 225,73 245,37 

andere 22,49 23,01 66,09 20,54 17,90 

TOTAAL 1.254,30 1.057,66 728,50 636,96 1.085,69 
      

Sint-Elisabeth 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verpl. 46,51 55,91 144,01 103,31 103,25 

verz. 212,54 242,10 227,07 129,04 46,10 

onderhoud 357,78 421,56 313,88 493,68 205,48 

andere 34,75 66,73 60,87 97,69 72,57 

TOTAAL 651,58 786,30 745,83 823,72 427,40 
      

Windekind 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

verz.  170,94 126,43 119,36 163,10 

onderhoud  1,25 0,30 23,58 19,78 

TOTAAL 224,33 172,19 126,73 142,94 182,88 
      

De Bron 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

TOTAAL 720,70 507,90 801,75 507,90 739,13 
      

      

TOTAAL WZC 13.883,19 14.020,26 10.326,54 8.929,11 8.799,89 
  137,07 -3.693,72 -1.397,43 -129,22 

 

van hun verwacht en zij moeten met diverse factoren rekening houden. Om deze verwachtingen te 

kunnen inlossen is vorming, opleiding en training cruciaal. 

Voor de afdeling woonzorg/facility lag de nadruk in 2018 op het verder uitbouwen van de visie 

rond onderhandelde zorg. Vorig jaar is de nieuwe visie van woonzorg bekend gemaakt, nl. Huis van 

JA! Om deze visie ingebed te krijgen binnen de voorzieningen, is het noodzakelijk verder te werken 

rond onderhandelde zorg. De cliënt komt meer centraal te staan, waardoor de medewerkers 

moeten leren inzetten op ondersteuning van hun bewoners en minder aanbod gestuurd moeten 

werken. Er worden aan de medewerkers methodieken aangereikt, zodat zij leren om meer 

persoonlijke begeleiding te bieden, met aandacht voor de behoeftes en noden van de bewoners. 

Ook de vrijwilligers worden mee opgenomen om deze visie verder uit te dragen binnen de 

organisatie. 

Leidinggevenden worden blijvend bijgeschoold (coachend leidinggeven (ACT-103)). In 2018 

hebben we onze leidinggevende de keuze gegeven tussen 3 actuele thema’s, nl. 

veranderingsmanagement, stress en burn-out herkennen bij jouw medewerkers en communiceren 

met je medewerkers. Naar gelang hun eigen specifieke noden konden zij inschrijven voor de 

desbetreffende opleidingen. 

 

 
6. Overuren 

 

Figuur 3: I-52: Aantal overuren per voorziening (situatie op 31/12/2017) 
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In 2018 is er een daling van de overuren van ongeveer 130 uren ten opzichte van eind 2017 en 

een daling van meer dan 5 000 uren ten opzichte van eind 2014. 

Er is enkel een stijging merkbaar in het totaal aantal overuren bij WZC Briels, WZC De Linde en 

Windekind. 

 

 
7. Gerealiseerde doelstellingen 

Overzicht van de status per actie op 31 december 2018: 
 

ACT-94 Voeren van beleid rond kennismanagement In voorbereiding 
ACT-96 Implementeren competentiemanagement in alle HR processen In uitvoering 

ACT-97 Evalueren en bijsturen onthaalbeleid In uitvoering 

ACT-98 Uitwerken strategisch vormingsbeleid In uitvoering 
ACT-99 Uitwerken motivatie- en retentiebeleid Op te starten 
ACT-100 Voeren leeftijdsbewust personeelsbeleid Op te starten 
ACT-101 Uitwerken uitwuifbeleid/exitbeleid In voorbereiding 

ACT-102 Uitwerken gebalanceerd personeelsbeleid i.v.m. statutaire en 
contractuele tewerkstelling 

In uitvoering 

ACT-103 Ontwikkelen coachend leidinggeven (competentie) In uitvoering 
ACT-104 Fijnstellen van selectiebeleid In voorbereiding 

ACT-105 Aantrekken van personeel in knelpuntberoepen In uitvoering 
ACT-106 Stroomlijnen HR kernprocessen (cf. EVI) In uitvoering 

ACT-107 Optimaliseren functionerings- en evaluatiesysteem In voorbereiding 

ACT-108 Optimaal inzetten personeel over locaties heen (GPS + 
tijdsplanning) 

In uitvoering 

ACT-108a Project uurroosters In uitvoering 
ACT-109 Opvolgen welzijnswijzer In uitvoering 
ACT-110 Aanwezigheidsbeleid GA! In uitvoering 

ACT-111 Jaarlijkse analyse personeelsbestand, ontwikkeling 
leeftijdsopbouw 

In voorbereiding 

ACT-112 Uitbouw Icarus als centraal werkinstrument (bron van info) In uitvoering 

ACT-113 Optimalisatie werking vriendenkringen (andere sites) In voorbereiding 
ACT-114 Verminderen psychosociale belasting In uitvoering 

ACT-115 Onderzoek mogelijkheden "het nieuwe werken" (nieuwe 
werkvormen) 

Op te starten 

ACT-116 Uitwerken arbeidsreglement voorzieningen en art.60 Vertraagd 
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Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en 

positieve auto- financieringsmarge 

Kwalitatieve omschrijving: 

Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het 

financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, 

diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat 

voortaan uit twee onderdelen: 

 besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men 

rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis 

vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met 

de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke 

toekomstige uitgaven. 

 besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de 

planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een 

structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van 

elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve 

autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe 

(investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om 

bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop 

van het OCMW- patrimonium. Voor de periode 2014-2019 is het een uitdaging om een evenwicht 

te vinden tussen de uitgaven en inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische 

crisis gevoeld. Om het patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal 

ernstige investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé- 

Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen 

te werken om deze doelstelling te realiseren. 

Kwantitatieve omschrijving: 

Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge 

Evaluatie: 

Het OCMW realiseerde in 2018 zowel een positief resultaat op kasbasis als een positieve 

autofinancieringsmarge en voldoet hierdoor aan het verplichte financieel evenwicht opgelegd 

door de BBC-wetgeving. Bij de budgetwijziging 2018 bleef de gemeentelijke bijdrage behouden op 

10 456 368 EUR. 
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 Resultaat op kasbasis 

Het OCMW Beveren realiseerde in 2018 een positief resultaat op kasbasis. 

Het resultaat op kasbasis bedraagt 6 700 328,31 EUR voor 2018. Dit resultaat is 

3 031 584,90 EUR hoger dan geraamd bij de budgetwijziging 2018. De uitgaven werden te 

hoog ingeschat en bepaalde inkomsten werden te laag ingeschat. (zie financiële nota). 

Tabel 40: I-1: Resultaat op kasbasis 2018 
 

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.373.223,39 3.624.376,24 1.813.796,95 

A. Uitgaven 35.058.700,28 36.502.232,67 37.821.871,05 

B. Ontvangsten 40.431.923,67 40.126.608,91 39.635.668,00 

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 10.456.368,00 10.456.368,00 10.456.368,00 

2. Overige 29.975.555,67 29.670.240,91 29.179.300,00 

II. Investeringsbudget (B-A) -3.851.264,06 -5.135.487,24 -4.250.068,36 

A. Uitgaven 6.278.513,05 8.748.102,24 7.037.677,36 

B. Ontvangsten 2.427.248,99 3.612.615,00 2.787.609,00 

III. Andere (B-A) -2.541.885,46 -2.540.400,03 1.460.054,97 

A. Uitgaven 2.545.385,46 2.545.400,03 2.544.945,03 

1. Aflossing financiële schulden 2.545.385,46 2.545.400,03 2.544.945,03 

a. Periodieke aflossingen 2.545.385,46 2.545.400,03 2.544.945,03 

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 

B. Ontvangsten 3.500,00 5.000,00 4.005.000,00 

1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 4.000.000,00 

3. Overige transacties 3.500,00 5.000,00 5.000,00 

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 3.500,00 5.000,00 5.000,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.019.926,13 -4.051.511,03 -976.216,44 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.357.019,02 9.357.019,02 4.063.788,60 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 8.337.092,89 5.305.507,99 3.087.572,16 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.636.764,58 1.636.764,58 1.636.764,58 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.636.764,58 1.636.764,58 1.636.764,58 

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.700.328,31 3.668.743,41 1.450.870,58 

 
 Autofinancieringsmarge 

Het OCMW Beveren realiseerde in 2018 een positieve autofinancieringsmarge. Er is een 

“overschot” van 4 337 440,92 EUR. Het overschot werd gerealiseerd door de minder sterke 

stijging van de uitgaven dan voorzien en door een stijging van de ontvangsten. 
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Tabel 41: I-2: Autofinancieringsmarge 2018 
 

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 6.665.581,51 4.917.206,24 3.117.836,95 

A. Exploitatieontvangsten 40.431.923,67 40.126.608,91 39.635.668,00 

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 33.766.342,16 35.209.402,67 36.517.831,05 

1. Exploitatie-uitgaven 35.058.700,28 36.502.232,67 37.821.871,05 

2. Nettokosten van schulden 1.292.358,12 1.292.830,00 1.304.040,00 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.328.140,59 2.328.615,03 2.339.376,03 

A. Netto-aflossingen van schulden 1.035.782,47 1.035.785,03 1.035.336,03 

B. Nettokosten van schulden 1.292.358,12 1.292.830,00 1.304.040,00 

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.337.440,92 2.588.591,21 778.460,92 

 
 Evolutie inkomsten en uitgaven (I-3 en I-4) 

In de financiële nota van de jaarrekening wordt getracht om een aantal evoluties weer te 

geven en te verduidelijken. 

 Evolutie resultaat van het boekjaar (I-5) 

Het globale resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt: 5 020 398,14 EUR. 

Onderstaande tabel geeft het resultaat weer per kostenplaats. De interne facturaties zijn 

hierin niet opgenomen, bijvoorbeeld de verdeling van de centrale keuken over de 

verschillende voorzieningen. 

Tabel 42: I-5: Resultaat van het boekjaar 2017-2018 
 

KP Omschrijving JR2017 JR2018 Evolutie 

0 Algemeen 8.445.692,94 11.040.299,64 2.594.606,70 

1 Bestuurswerking -224.649,71 -214.224,82 10.424,89 

2 Algemene administratie -260.389,87 -206.531,21 53.858,66 

3 Secretariaat -237.020,28 -238.651,91 -1.631,63 

4 Financiële dienst -368.769,74 -403.772,16 -35.002,42 

5 Personeelsdienst -401.077,45 -417.793,71 -16.716,26 

6 Facility -191.758,88 -130.068,93 61.689,95 

7 Interne zaken -175.660,46 -165.629,55 10.030,91 

8 ICT -128.944,35 -123.362,61 5.581,74 

10 Privaat patrimonium 859.975,35 761.050,17 -98.925,18 

11 WZC De Notelaar -395.090,10 36.828,11 431.918,21 

12 WZC Boeyé-Van Landeghem 38.627,78 79.745,66 41.117,88 

13 WZC Briels 445.521,32 587.190,03 141.668,71 

14 WZC St-Elisabeth -51.213,11 19.675,05 70.888,16 

15 WZC De Linde -52.445,90 9.515,43 61.961,33 
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19 Centrale kosten woonzorg -453.317,24 -677.726,87 -224.409,63 

21 Wasserij De Notelaar -27.333,40 -19.690,74 7.642,66 

22 Wasserij Briels -19.981,14 -16.137,94 3.843,20 

28 LOI -83.986,33 -142.372,09 -58.385,76 

29 Activering van Tewerkstelling -445.951,80 -468.658,74 -22.706,94 

33 Sociaal Huis -2.377.240,18 -2.435.910,18 -58.670,00 

34 Noodopvang 2.023,97 3.781,59 1.757,62 

35 
Doorstroomwoningen 

(brugwoningen) 
-91.389,37 -92.619,92 -1.230,55 

36 Doorgangswoningen 30.567,33 13.333,27 -17.234,06 

38 Sociale verhuringen -2.588,10 32.731,91 35.320,01 

39 Centrale keuken -1.718.833,55 -1.730.597,57 -11.764,02 

40 Technische dienst -463.612,91 -454.943,02 8.669,89 

42 DC De Beuken -116.137,51 -106.356,51 9.781,00 

43 DC Sabot -9.489,68 -10.137,39 -647,71 

50 Home De Bron 401.661,55 320.356,96 -81.304,59 

51 Dagcentrum De Bron 54.508,94 70.733,16 16.224,22 

52 Beschermd wonen 83.007,09 75.303,18 -7.703,91 

53 NAH De Stroom -898,02 -898,01 0,01 

54 Centrale kosten De Bron -10.404,11 224.702,39 235.106,50 

55 DVC De Sloester -116.218,75 -125.741,92 -9.523,17 

60 Gezinszorg 51.556,30 89.858,12 38.301,82 

61 Maaltijden aan huis -3.876,73 -1.007,56 2.869,17 

62 Poetsdienst -558.642,24 -497.244,29 61.397,95 

64 Vervoerdienst -1.034,78 832,40 1.867,18 

65 Poetsdienst dienstencheques 72.134,90 64.741,98 -7.392,92 

70 Windekind 187.795,48 158.633,08 -29.162,40 

80 AW De Beuken 252.189,44 260.270,27 8.080,83 

81 BW Kallo 32.557,33 32.023,83 -533,50 

82 BW Kieldrecht 24.927,14 -9.945,63 -34.872,77 

83 AW Vrasene -1.347,26 -357,41 989,85 

84 AW Hof van Nespen -49.591,04 -42.929,91 6.661,13 

85 AW Hof ter Noten -163.005,55 -138.589,99 24.415,56 

87 BW Hazaarddam 12.096,43 10.692,50 -1.403,93 
 

Totaal Resultaat boekjaar 1.792.943,75 5.020.398,14 3.227.454,39 

 

 

In vergelijking met 2017 neemt het algemeen resultaat toe met 3 227 454,39 EUR. Dit is 

vooral het gevolg van: 

- De stijging van de gemeentelijke bijdrage tegenover 2017 met 3 098 929 EUR. In 2017 

werd de gemeentelijke bijdrage verlaagd met 2 000 000 EUR. Deze 2 000 000 EUR wordt 

gespreid uitbetaald in de jaren 2018 en 2020 voor elk 1 000 000 EUR. 
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- In 2018 werd een afname voorziening vakantiegeld geboekt ten gevolge van de 

overdracht van personeel aan het Zorgpunt Waasland vanaf 1 januari 2019 van 

825 670 EUR. 

- De realisatie van 712 962,03 EUR meerwaarde bij de verkoop van patrimonium 

(265 655,40 EUR minder dan 2017). 

- Een stijgende personeelskost van 1 257 549,39 EUR o.a. ten gevolge van een aantal extra 

aanwervingen en de verhoging van de maaltijdcheques, 2de pensioenpijler en het aantal 

vastbenoemd personeel. (zie ACT-6) 

- De stijgende recuperaties sociale dienst. 

 

Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten 

Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb. RIZIV, VAPH,...) 

Algemene omschrijving: 

Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk 

organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging 

en beheer van de subsidiestromen. 

Maatregelen OCMW Beveren: 

 Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele 

organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing 

van deze processen. 

 Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, 

onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma “Cerussa Finn” en de bijhorende 

rapportage “PartnerPlan” door de firma Probis. 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: In 2018 werd verder gestreefd naar een optimale subsidiëring door middel van: 

 Opvolging RIZIV 

In het begin van elk jaar worden de Riziv-forfaits aangepast op basis van het vorige 

referentiejaar (juli 2016-juni 2017). Tijdens de referentieperiode 2015-2016 kwam 

de zorggraad en bezettingsgraad van de WZC onder druk te staan. Dit resulteert in 

een lagere Riziv-dagforfait voor de campus en voor het WZC De Linde. In de 

referentieperiode 2016-2017 herstelde de zorggraad zich licht, waardoor behalve 

voor WZC De Linde, de dagforfaits licht stegen in vergelijking met 2017. 

 
De dagforfaits van alle WZC werden vanaf september 2018 geïndexeerd. De forfait 

De Sloester bleef gelijk, deze is niet onderhevig aan indexering. 



JAARVERSLAG 2018 

NIS: 46003 

OCMW BEVEREN 
ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE 

RAAD 25 JUNI 2019 
FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION 

70 

 

Tabel 42: I-6: Evolutie RIZIV dagforfait 2015-2018 
 

I-6: Evolutie Riziv-dagforfaits 2015 2016 2017 2018 

Riziv-forfait De Notelaar 55,87 57,47 55,13 57,44 

Riziv-forfait Briels 43,87 57,47 55,13 57,44 

Riziv-forfait Boeyé-Van Landeghem 49,21 57,47 55,13 57,44 

Riziv-forfait De Linde 25,69 28,78 30,97 26,64 

Riziv-forfait Sint-Elisabeth 22,58 29,02 30,55 31,55 

Riziv-forfait De Sloester 47,67 48,62 49,59 49,59 

 

Figuur 4: Evolutie RIZIV-dagforfait 2016-2018 

 Optimalisatie werkingssubsidies VAPH 

Vanaf 1 januari 2015 werd ingestapt in het FAM (Flexibel aanbod meerderjarigen). 

Vanaf 1 januari 2017 deed de persoonsvolgende financiering (PVF) zijn intrede in de 

gehandicaptensector. In 2017 werden de tarieven voor de woon- en leefkosten 

bepaald. De bewonersfacturatie volgens het nieuwe systeem startte vanaf 1 januari 

2018. Vanaf eind 2017 waren alle drie de plaatsen De Bron binnen de gebouwen van 

WZC Boeyé-Van Landeghem ingevuld. Dit resulteerde in extra inkomsten uit 

facturatie. 

 

 
Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten 

Algemene omschrijving: 

De nieuwe bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van 

dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze nieuwe 

bestuursperiode (net als de andere OCMW’s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken 
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hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde 

verhoging van de uitgaven. 

Maatregelen OCMW Beveren: 

Enkele vormen van dienstverlening die voorheen (gedeeltelijk) kosteloos waren, werden betalend 

of de bijdrage werd ervan verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, 

kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie heeft een grondige analyse gemaakt van 

de aangeboden dienstverlening en de prijszetting. De dagprijs van de verschillende WZC werd 

opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht werden dichter naar 

de huurprijzen van de private markt opgeschoven. OCMW Beveren wil een actuele prijszetting en 

bekijkt regelmatig welke tarieven geïndexeerd of aangepast dienen te worden. 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: In 2018 werden door de raad volgende prijsherzieningen en indexeringen 

goedgekeurd: 

1) Raad 17 januari 2018: indexering prijzen Windekind 

2) Raad 20 juni 2018: indexering huurprijzen 

3) Raad 20 juni 2018: indexering dagprijzen woonzorg 

Onderstaande tabel geeft de dagprijs van de woonzorgcentra weer. De dagprijs is 

dezelfde in alle 5 de woonzorgcentra. 

Tabel 43: Evolutie dagprijs WZC 
 

Categorie 01/01/2015 15/07/2016 1/08/2017 1/08/2018 

Alleenstaande 50,84 52,36 53,33 54,30 

Koppels kleine flat 76,36 78,64 80,10 81,56 

Alleenstaande kleine flat 
(Boeyé-VL) 

55,00 56,64 57,69 58,74 

Koppels grote flat (Boeyé-VL) 87,87 90,50 92,18 93,86 

Alleenstaande grote flat 
(Boeyé-VL) 

65,00 66,94 68,19 69,43 

Kortverblijf 53,29 54,88 55,90 56,92 

DVC De Sloester halve dag 10,36 10,60 10,80 11,00 

DVC De Sloester volledige dag 20,72 21,20 21,59 21,98 

Toeslag was persoonlijk linnen 
– WZC 

2,00 2,00 2,00 2,00 

Toeslag was persoonlijk linnen 
- kortverblijf 

3,00 3,00 3,00 3,00 
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Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken 

Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken 

Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en 

uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen 

uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen extra opbrengsten 

genereren door deelname aan projecten, fundraising, ..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten 

(vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, ... Verder wordt gestreefd naar een 

hogere zorggraad (80 % voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à 50 % 

voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: Om de voorzieningen financieel rendabeler te houden, wordt gewerkt aan: 

 Personeelskosten: 

Het algemeen personeelsbudget werd zoals in de voorbije jaren strikt opgevolgd. 

De totale personeelskost is in 2018 met 5,55% gestegen tegenover 2017. (zie ACT-6) 

Voor de woonzorgcentra wordt gestreefd naar een beperkt aantal eenvoudige en 

uniforme uurroosters. WZC Briels trad hierbij op als pilootproject. Na een 

uitgebreide voorbereiding gedurende het voorbije jaar kon vanaf 1 april 2017 de 

aftrap voor het pilootproject ‘uurroostering’ in Briels worden gegeven. Een reeks 

van vele tientallen uurroosters, werd teruggebracht tot 10 verschillende types, 

waarbij vooral de noodzakelijke en eenvormige inzet op de piekmomenten van de 

dag wordt gewaarborgd, en dit 7 dagen op 7. Het proefproject in Briels werd 

positief geëvalueerd. De nieuwe uurroostering wordt vanaf 2018 stapsgewijs 

geïmplementeerd in de andere voorzieningen. 

 Verbruik van goederen: 

In de gehele organisatie wordt bewuster omgegaan met de middelen. Er wordt 

naar gestreefd om het verbruik van bepaalde goederen sterk terug te dringen zoals 

bijvoorbeeld incontinentiemateriaal en hygiëneproducten. 

 
 Optimalisatie RIZIV: 

Via het programma PartnerPlan wordt gestreefd naar een optimale subsidiëring 

van de personeelsinzet. (zie ACT-1) 

 
 Optimalisatie opnamebeleid / verhoging zorggraad: 

De zorggraad is in de eerste helft van 2018 over het algemeen gedaald. In het derde 

kwartaal noteerden we een licht herstel van de zorggraad. In het vierde kwartaal 

steeg de zorggraad van WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde, echter de zorggraad 

van de campusvoorzieningen daalde opnieuw. De zorggraad van de verschillende 

woonzorgcentra blijft onder druk te staan. De wachtlijsten zijn zeer kort en het 
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aantrekken van bewoners met een B of C-profiel blijft moeilijk. Tegenover het 

gemiddelde van 2017 daalde de zorggraad in de campusvoorzieningen, maar steeg 

de zorggraad in WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde. 

 
De evolutie van de zorggraad in 2018 heeft een impact op de Riziv-forfait 2019. 

Tabel 44: I-13: Evolutie zorggraad WZC 2014-2018 
 

Zorggraad 2013-2017 2014 2015 2016 2017 2018 

De Notelaar 77,00% 71,32% 69,39% 71,99% 71,32% 

Briels 63,17% 73,78% 72,80% 75,93% 73,78% 

Boeyé-Van Landeghem 73,34% 63,72% 72,91% 70,25% 63,72% 

De Linde 40,67% 44,79% 48,77% 43,14% 44,79% 

Sint-Elisabeth 44,59% 48,24% 43,00% 48,15% 48,24% 

 
 

Figuur 5: Evolutie zorggraad WZC 2018 

 Aanwezigheidsbeleid: 

Het OCMW Beveren heeft in sommige diensten te kampen met hoge verzuimcijfers. 

Verzuim heeft zowel operationele als strategische gevolgen en brengt diverse 

kosten met zich mee. Het terugdringen van verzuim werkt niet alleen 

kostenbesparend, maar verbetert ook de algemene gezondheid van de organisatie. 

Er werd ingezet om een kwalitatief en duurzaam aanwezigheidsbeleid op te starten 

en te ontwikkelen. Hierdoor zagen we in 2016 een daling van de verzuimcijfers 

binnen het OCMW Beveren. Echter steeg het ziekteverzuim in 2017 terug tot 8,88%. 

In 2018 bleef deze stijgende trend zich verderzetten ondanks de vele inspanningen. 

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2018 9,95%. 
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Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen 

Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen 

rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in 

tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter 

worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler 

gebruikt. 

Uitvoeringstrend: In voorbereiding 

Evaluatie: Het OCMW werkt samen met de gemeente mee aan de realisatie van het 

EVI-project en het gezamenlijk administratief centrum (AC). Er wordt naar 

gestreefd om het volledige gebouw te realiseren tegen midden 2020. 

 
Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren 

Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten 

De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld 

worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de 

werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. 

Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien 

nodig bijgestuurd. 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: In 2018 werden geen nieuwe besparingsdossiers opgestart. De 

werkingskosten werden nauwgezet opgevolgd. 

 

 

 

Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten 

Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het 

personeelsbestand zal periodiek doorgelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op 

personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar 

personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd op de raad 

van 10 juli 2013 een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke 

dienstverlening goedgekeurd. Deze personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd. 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: Om de personeelskosten onder controle te houden, werd op volgende 

pijlers gewerkt: 
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 Vervangingen: er wordt blijvend bewust omgegaan met het vervangen van 

personeel tijdens afwezigheden door ziekte. 

 Opvolging van indicatoren: aan de hand van de stuurkaarten personeel volgt het 

Mat een aantal indicatoren op vanaf 2014 per kwartaal. Hierdoor kan men sneller 

bijsturen. 

 Overuren: er wordt blijvend naar gestreefd om overuren weg te werken. (zie 

hoofdstuk personeelsbeleid) 

 Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werden een aantal tijdelijke 

verhogingen van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening door de 

raad goedgekeurd. 

Tabel 45: I-8: Evolutie personeelskosten 2017-2018 
 

In vergelijking met 2017 werd in 2018 5,55% of 1 257 549 EUR meer uitgegeven aan 

personeelskosten (62-rekeningen): 

2017: 22 647 622 EUR 

2018: 23 905 171 EUR 

De belangrijkste redenen zijn: 

- de indexatie van de lonen vanaf 1 oktober 2018 met 2%; 

- de extra aanwervingen door kaderuitbreidingen sociaal huis, thuiszorg en 

woonzorg; 

- stijgende subsidies Sociale Maribel door het statutair benoemen van een 

aantal medewerkers en door een uitbreiding van het contigent vanaf het 

vierde kwartaal 2016 (1,5 VTE) en vanaf september 2018 (1,5 VTE); 
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- een aantal contractuele personeelsleden werden in de loop van 2017 

vastbenoemd. Een vastbenoemd personeelslid heeft een hogere kost dan een 

contractueel personeelslid; 

- een daling van de loonkost contractuelen door: 

 een aantal openstaande vacatures werden niet onmiddellijk ingevuld; 

 daling kost inzet art. 60 door dalend VTE tewerkgestelden; 

- in 2018 werd minder interim personeel in plaats van eigen personeel in WZC 

Boeyé-Van Landgehem ingezet vergeleken met 2017; 

- de pensioenrechten van ons statutair personeel worden deels betaald via de 

gespaarde pensioensverzekering aangegaan door de gemeente bij Belfius. 

Aangezien er 453 875 EUR in 2017 werd aangewend uit het pensioenfonds, 

werd in 2018 28 045 EUR aangewend om aan een gemiddelde opname van 

4,5% per jaar uit te komen. 

- vanaf 1 januari 2018 werden de maaltijdcheques opgetrokken van 6 naar 7 

EUR; 

- de bijdrage 2de pensioen pijler betaald door de werkgever werd verhoogd van 

2% naar 4%. 

 
Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren 

Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige 

patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop 

(opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend 

patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond Van 

Gervenstraat, vrijgekomen pachtgronden, ... 

Uitvoeringstrend: In uitvoering 

Evaluatie: In 2018 werden volgende patrimoniumdossiers afgehandeld: 

1) Pachten 

- verpachting jachtrecht gronden Breendonk/Puurs – overeenkomst 

2018 tem 2026 

- pachtverbreking De Bock Robrecht grond Verrebroek A209 – zitting 

Vredegerecht 18/01/2018 

- woningen en grond Kieldrecht Tuinwijkstraat – erfpacht – verlijden 

akte 16/03/2018 

- pachtoverdracht pacht Apers Luc aan zoon en schoondochter 

Apers Koen-Mertens Lieve grond Vrasene C 1066 - aktename raad 

20/06/2018 

- pachtoverdracht pacht Tindemans Marc aan zoon Tindemans 

Hendrik grond Beveren D 577d - 577c - 1037 - aktename raad 

20/06/2018 
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- pachtoverdracht pacht Van Bogaert Wilfried aan zoon Van Bogaert 

Benny Haasdonk B 55a - B 167 - aktename raad 20/06/2018 

2) Verkoop grond 

- grond Beveren B 192a - onderhandse verkoop aan 2 aangelanden - 
verlijden akte 17/01/2018 

- Pastoor Steenssensstraat 112 Beveren - verkoop aan gemeente - 
verlijden akte 29/03/2018 

- grond Vrasene C 1065 - verkoop met biedingen onder gesloten omslag - 
verlijden akte 2/05/2018 

- grond Temse C 322a - onderhandse verkoop - verlijden akte 30/05/2018 
- grond Kallo 3 percelen landbouwgrond (C 66h - C 106a - C 120d) - 

verkoop aan VLM - verlijden akte 21/12/2018. 

 

3) Aankoop woning 

- aankoop woning Bijlstraat 22 Beveren - verlijden akte 6/12/2018 
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In 2018 werden geen investeringsenveloppes afgesloten 
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Op 31 december 2018 bedroeg het totaal van de activa op de balans voor het OCMW Beveren 

103 958 942,17 EUR. Het OCMW Beveren had op 31 december 2018 een netto-actief van 

57.117.979,10 EUR. 
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1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde 

ontvangsten en uitgaven 

Het exploitatie resultaat bedraagt 5 373 223,39 EUR. Dit is 1 748 847,15 EUR hoger dan 

gebudgetteerd. 

Er is een overschot op de gebudgetteerde uitgaven van 1 443 532,39 EUR (3,95%). Het overschot 

situeert zich op alle rubrieken. Vooral de uitgaven voor diensten en diverse leveringen (rubriek 61) 

zijn lager dan gebudgetteerd. 

De ontvangsten zijn 305 314,76 EUR hoger dan geraamd. We hebben vooral meer 

werkingsopbrengsten (70) en andere operationele opbrengsten (74(0-7)) ontvangen dan 

gebudgetteerd. 

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde 

ontvangsten en uitgaven: 

Tabel 47: Verschil budget/resultaat 2018 
 

U/O Rubriek Na BW2018 RR2018 Verschil % 

Uitgaven 60 885.190,00 820.998,27 -64.191,73 -7,25% 

 61 5.503.573,00 4.568.016,38 -935.556,62 -17,00% 

 62 24.199.689,67 23.905.171,67 -294.518,00 -1,22% 

 64 138.500,00 127.127,72 -11.372,28 -8,21% 

 648 4.480.250,00 4.344.116,07 -136.133,93 -3,04% 

 65 1.295.030,00 1.293.270,17 -1.759,83 -0,14% 

Totaal uitgaven  36.502.232,67 35.058.700,28 -1.443.532,39 -3,95% 

Ontvangsten 70 19.611.944,00 19.741.831,95 129.887,95 0,66% 

 74(0-7) 20.046.444,91 20.151.844,90 105.399,99 0,53% 

 748 467.620,00 538.205,90 70.585,90 15,09% 

 75 600,00 40,92 -559,08 -93,18% 

Totaal ontvangsten 
 

40.126.608,91 40.431.923,67 305.314,76 0,76% 

EXPLOITATIE 

RESULTAAT 

 
3.624.376,24 5.373.223,39 1.748.847,15 48,25% 
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De belangrijkste verklaringen voor de verschillen tussen budget en resultaat 2018 zijn: 

 Qua uitgavebudgetten 

Tabel 48: Verklaring verschillen budget uitgaven/resultaat 2018 
 

Rubrieknaam Na BW2018 RR2018 Verschil % Motivatie 

Aankoop wasproducten 48.450,00 35.715,24 -12.734,76 -26,28% Door de tijdelijke samensmelting van WZC Sint-Elisabeth en 

WZC De Linde in de Oude Notelaar (in afwachting van de 

nieuwbouw) wordt er efficiënter gewassen. Bovendien is het 

personeel erop gewezen dat men meer wasproduct gebruikt dan 

werkelijk nodig is. Door het aanpassen van de dosering moet er 

minder wasproduct gekocht worden. Er wordt ook meer was 

uitbesteed, onder andere de was van het plat linnen. 

Onderhoud en herstel gebouwen 150.000,00 80.505,39 -69.494,61 -46,33% Het  budget  2018  is afgestemd op de kosten van 2017.  In 2017 

is het dak van WZC Briels gerenoveerd (60.000 EUR). In 2018 

zijn er geen uitzonderlijke herstellingen gebeurd. 

Elektriciteit 461.860,00 382.151,91 -79.708,09 -17,26% De nutsvoorzieningen zijn gedaald door de afbraak van Sint- 

Elisabeth en de Linde. De bewoners zijn verhuisd naar de Oude 

Notelaar maar dit gebouw was al in gebruik waardoor daar geen 

grote stijging is in de kosten voor nutsvoorzieningen. 

Gas 274.470,00 207.117,73 -67.352,27 -24,54% 

Water 201.785,00 145.182,52 -56.602,48 -28,05% 

Kosten van opleiding en bijscholing 86.190,00 52.479,92 -33.710,08 -39,11% Het opleidingsplan werd niet volledig uitgevoerd. Toch zijn de 

kosten van opleiding gestegen ten opzichte van 2017. 

Erelonen advocaat 34.000,00 19.845,46 -14.154,54 -41,63% Er werden voor de oprichting van het Zorgpunt Waasland 

(ZPW) extra budgetten voorzien die niet werden aangewend. 

Erelonen geneesheer 193.000,00 144.006,56 -48.993,44 -25,39% De facturen van de geneesheren van december zijn betaald door 

ZPW. Deze kosten werden op de bewonersfactuur van januari 

2019 gerecupereerd door ZPW. 

Externe consultants 241.000,00 92.752,17 -148.247,83 -61,51% Er werd voor de oprichting van het ZPW extra budgetten 

voorzien die niet werden aangewend. 

Externe selectiebureaus 60.000,00 23.236,31 -36.763,69 -61,27% Er is minder interim personeel ingezet. 

 Qua ontvangstbudgetten: 

Tabel 49: Verklaring verschillen budget ontvangsten/resultaat 2018 
 

Rubrieknaam Na BW2018 RR2018 Verschil % Motivatie 

Opbrengsten facturaties De 

Sloester 

88.260,00 113.976,77 25.716,77 29,14% In 2018 is het aantal aanwezigheidsdagen gestegen. Er is per 

dag gemiddeld 1 gebruiker meer aanwezig in vergelijking met 

2017. 

Opbrengsten RIZIV derde luik 1.261.000,00 1.335.296,72 74.296,72 5,89% We hebben een positieve eindafrekening ontvangen voor de 

periode 01/07/17 - 30/06/2018 

Trajectsubsidie TWE 120.000,00 140.000,00 20.000,00 16,67% Het aantal TWE-trajecten is sterk gestegen. 

LOI toelage 252.200,00 291.769,88 39.569,88 15,69% Op vraag van Fedasil moet het aantal LOI plaatsen afgebouwd 

worden van 40 naar 19 plaatsen.  Als compensatie ontvangen we 

in 2018 nog een subsidiebedrag voor 40 plaatsen ook al zijn deze 

niet meer bezet. Dit was niet voorzien in de budgetten. 

Subsidie diverse - 36.695,57 36.695,57 100,00% De diverse subsidies omvatten de subsidies 'Rap op stap met de 

fiets' (9.493 EUR), de subsidies voor hervestiging van Syrische 

vluchtelingen (6.500 EUR) en de afrekening van het ESF project 

'Roma 't Werkt' (20.660,27 EUR) en het ESF project 

socioprofessionele inschakelingstrajecten (42,30 EUR). Deze 

subsidies werden niet gebudgetteerd. 

Recuperatie kosten ZPW 70.000,00 - -70.000,00 -100,00% De oprichtingskosten van ZPW worden verdeeld over de 

deelnemende besturen aan de hand van een verdeelsleutel. 

OCMW Beveren heeft meer kosten betaald dan de andere 

besturen. Deze kosten worden in 2019 gerecupereerd. 

Schadevergoedingen 47.250,00 88.246,74 40.996,74 86,77% Er zijn enkele personeelsleden langdurig afwezig geweest door 

een arbeidsongeval. Hiervoor hebben we van de verzekering een 

schadevergoeding ontvangen. 

Steun tussenkomst huur 96.120,00 123.137,13 27.017,13 28,11% De huurtussenkomsten zijn gestegen waardoor ook de 

recuperaties zijn toegenomen. We hebben in 2018 ook meer 

huurtussenkomsten kunnen recupereren via huursubsidies van de 

vlaamse gemeenschap. Deze huursubsidie kunnen de clienten 

verkrijgen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Indien het 

OCMW de huur heeft betaald ontvangen wij ook de subsidie. 



 

 

2. Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 
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3. Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 
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1. Verklaring belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en geraamde 

ontvangsten en uitgaven 

1.1. Investeringsontvangsten 2018 

In 2018 werden volgende verkopen gerealiseerd: 

• Grond Beveren M3-192 (48 146 EUR) 

• Grond Pastoorsteenssenstraat (300 000 EUR) 

• Grond Vrasene C1065 (40 000 EUR) 

• Grond Temse C322A (2 000 EUR) 

• Grond Kallo Beverse Dijk (525 000 EUR) 

Volgende verkopen waren voorzien om te realiseren in 2018, maar worden doorgeschoven naar 

2019: 

 Grond Leurshoek (850 000 EUR) 

 Grond project Dijkstraat (228 000 EUR) 

 Diverse pachtgronden (110 000 EUR) 

 

1.2. Investeringsuitgaven 2018 

Bij de budgetwijziging eind 2018 hebben we de geplande investeringsuitgaven, inclusief de 

overdrachten 2017, teruggebracht van 9 332 971,34 EUR naar 8 748 102,24 EUR. 

Van deze 8 748 102,24 EUR werd 2 469 589,19 EUR niet gerealiseerd, maar deze staan nog steeds op 

de investeringsplanning om uitgevoerd te worden. Bij budgetwijziging 2019 zal bekeken worden of 

het realistisch is om deze hoeveelheid aan investeringsprojecten te realiseren in 2019. 

In 2017 gingen de nieuwbouwprojecten WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde van start. Beide 

projecten kwamen in de loop van 2018 volop op gang. Tegen eind 2019 wordt voorzien dat beide 

WZC afgewerkt worden. 

Het grootste aandeel van de niet gerealiseerde investeringen zit in de nieuwbouwprojecten van 

WZC De Linde (1 098 666,23 EUR), WZC Sint-Elisabeth (271 624,54 EUR), project Sabot (187 735,36 

EUR) en WZC Briels (98 700,89 EUR). Enerzijds zijn voor het nieuwbouwproject WZC Briels nog niet 

alle loten definitief opgeleverd. Bijgevolg werd deze investering nog niet afgesloten. 

In 2018 werden de eerste uitgaven gedaan voor het project Sabot te Melsele, waar een nieuw lokaal 

dienstencentrum en een aantal assistentiewoningen komen die zullen uitgebaat worden door het 

Zorgpunt Waasland en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren. In 2018 ging dit 

vooral over ontwerp- en studiekosten. 
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Onderstaande tabellen tonen het investeringsvolume van de voorbije drie jaren en een overzicht 

van de gerealiseerde investeringen 2018 per investeringsenveloppe: 

Tabel 46: Investeringsvolume 2016-2018 
 

Investeringsvolume EUR 

2016 1.024.061,41 

2017 2.695.218,81 

2018 6.278.513,05 

 
Tabel 47: Investeringen 2018 per investeringsenveloppe 

 

Rijlabels BW2018 RR2018 Over te dragen 

I-10: Sabot 316.000,00 128.264,64 187.735,36 

IE-1: Project de Bron   0,00 

IE-11: Project De Linde 3.347.433,60 2.248.767,37 1.098.666,23 

IE-12: Investeringen in patrimonium zonder 
maatschappelijk doel 

 

70.000,00 
 

39.975,53 
 

30.024,47 

IE-2: Project Briels 285.000,00 186.299,11 98.700,89 

IE-3: LOI 68.895,96 41.439,15 27.456,81 

IE-5: Project Sint-Elisabeth 3.233.972,49 2.962.347,95 271.624,54 

IE-6: Basisinvesteringen 977.068,72 274.487,24 702.581,48 

IE-7: Investeringen in verhuurpatrimonium 294.731,47 246.932,06 47.799,41 

IE-9: Algemene financiering 155.000,00 150.000,00 5.000,00 

Eindtotaal 8.748.102,24 6.278.513,05 2.469.589,19 



 

 

2. Overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van het boekjaar (TJ3) 
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3. Evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor investeringsverrichtingen (TJ4) 
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4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe (TJ5) 
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1. Toelichting bij de balans (TJ7) 
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2. Waarderingsregels 

De waarderingsregels werden vastgesteld in de raad van 16 oktober 2013 en werden voor de 

opmaak van de jaarrekening 2018 niet gewijzigd. 

 
Algemene bepalingen 

 de boekhouding wordt gevoerd in euro 

 de waarderingsregels zijn gebaseerd op het continuiteitsprincipe 

 jaarlijks worden de waarderingsregels identiek toegepast 

 er zijn geen restwaardes voor de vaste activa bepaald, hierdoor: 
 

 

 

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = 

 

boekhoudkundige waarde 

resterende gebruiksduur 

Gebruikte waarderingsregels in OCMW Beveren 

Algemeen 

 duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) worden geboekt als exploitatie- 

uitgave 

 duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een groter 

investeringsproject worden als investeringsuitgave beschouwd 

 duurzame aankopen minder dan 3 000 EUR (incl. BTW) die deel uitmaken van een 

raamcontract kunnen als investeringsuitgave beschouwd 

 herstellingen aan gebouwen, machines, installaties en uitrusting tot 8500 EUR worden 

geboekt als exploitatie-uitgave 

 werken aan vaste activa die terugbetaald worden door de verzekering worden geboekt als 

exploitatie-uitgave 

 werken aan vaste activa ten laste van een derde worden geboekt als exploitatie-uitgave 

 (niet-gestructureerde) betalingsverschillen in min/plus bij inning lager dan 2,5 EUR worden 

geboekt als kost/opbrengst 

 (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de centrale kasbeheerder tot 

maximaal 10 EUR worden geboekt als kost/opbrengst 

 (niet-gestructureerde) maandelijkse kasverschillen van de beheerders geringe 

dagontvangsten en provisies tot maximaal 10 EUR 

 worden geboekt als kost/opbrengst 

 onbetaalde vorderingen na stopzetting dienstverlening en na één rappel met een 

maximum van 25 EUR kunnen oninbaar geboekt worden na beoordeling door financieel 

beheerder 
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Actief 

VLOTTENDE ACTIVA 

I.A. Liquide middelen en geldbeleggingen 
 

 Algemene 
rekening 

Waardering 
tegen: 

Waarde- 
vermindering 

Herwaardering 

Liquide middelen 55+57 Nominale waarde - - 

Geldbeleggingen 

(uitgezonderd aandelen en 
vastrentende effecten) 

53 Nominale waarde x - 

Aandelen en vastrentende 
effecten 

51+52 Aanschafwaarde 
(zonder kosten) 

x - 

 
I.B. Vorderingen op korte termijn 

 
 Algemene 

rekening 
Waardering tegen: 

Waarde- 

vermindering 
Herwaardering 

Vorderingen 40+41 Nominale waarde - - 

Vorderingen klanten BD 

Sociaal Huis/Woonzorg 

 
 

409 

Nominale waarde 

 

 
Nominale waarde 

+1 jaar=-35 % 

+2 jaar = -70 % 

+3 jaar= -100 % 

geen 

 
 

- 

Vorderingen andere   

 
I.C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

n.v.t. binnen OCMW (voorraden onderhoudsproducten en verzorgingsmaterialen niet significant) 

 

I.D. Overlopende rekeningen van het actief 
 

 Algemene 
rekening 

Waardering 
tegen: 

Waarde- 
vermindering 

Herwaardering 

Overlopende rekeningen 
van het actief 

49 Aanschafwaarde - - 

 
I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 

 
 Algemene 

rekening 
Waardering 

tegen: 
Waarde- 

vermindering 
Herwaardering 

Vorderingen LT -> KT 
494-495 

Nominale 
waarde 

x - 
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VASTE ACTIVA 

II.A. Vorderingen op lange termijn 
 

 Algemene 
rekening 

Waardering 
tegen: 

Waarde- 
vermindering 

Herwaardering 

Vorderingen LT 29 Nominale waarde - - 

Dubieuze 
vorderingen LT 

 
Nominale waarde - - 

 
II.B. Financiële vaste activa 

 

Algemene rekening 
Waardering 

tegen: 
Waarde- 

vermindering 
Herwaardering 

Belangen, 
aandelen 

28 
Aanschafwaarde 
(zonder kosten) 

Bij duurzame 
ontwaarding 

Regelmatig 

Vastrentende 
effecten 

28 
Aanschafwaarde 
(zonder kosten) 

x Regelmatig 

Vorderingen 28 Nominale waarde x - 

Borgtochten in 
contanten 

28 Contante waarde - - 

 
II.C. Materiële vaste activa 

 Terreinen en gebouwen 
 

 Algemene 

rekening 

 Afschrijvingsduur 
Waarde- 

vermindering 

 

Waardering tegen: 
Verwerving 

Buitengewoon 
onderhoud 

Herwaardering 

Gemeenschapsgoederen en  

 

 
2200000 

2210000 

2211000 

2220000 

 

2600000 

2610000 

2620000 

2630000 

 

 

 
Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

 

 

 
- 

33 jaar 

20 jaar 

- 
 

- 

33 jaar 

- 

- 

 

 

 
nvt 

15 jaar 

15 jaar 

- 
 

nvt 

15 jaar 

- 

- 

   

 

 
- 

- 

 
- 

 

x 

x 

x 

x 

bedrijfsmatige materiële vaste   

activa   

Onbebouwde terreinen   

Gebouwen  x 

VIPA-gebouwen x  

Bebouwde terreinen   

Overige materiële vaste activa 

Terreinen 
x  

Gebouwen x  

Bebouwde terreinen x  

Zakelijke rechten op x  

onroerende goederen x  
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 Installaties, machines en uitrusting 
 

  
Algemene 

rekening 

 Afschrijvingsduur  
Waarde- 

vermindering 

 

Waardering tegen:  

Verwerving 
Buitengewoon 

onderhoud 

Herwaardering 

Gemeenschapsgoederen en 

bedrijfsmatige materiële 
vaste activa 

Technische installaties 2300000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - 

ICT-infrastructuur 2305000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - 

Uitrusting dienstverlening 2301000 Aanschafwaarde 5 jaar 5 jaar x - 

Facilitaire uitrusting 2302000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - 

Veiligheidsuitrusting 2307000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - 

Diverse uitrusting 2309000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x - 

Overige materiële vaste 
activa 

Installaties, machines en 
uitrusting 

2650000 Aanschafwaarde 10 jaar 5 jaar x x 

 
 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 

 
  

Algemene 

rekening 

 
Waardering 

tegen: 

Afschrijvingsduur  
Waarde- 

vermindering 

 

 
Verwerving 

Buitengewoon 

onderhoud 

Herwaardering 

Gemeenschapsgoederen   

 
Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

Aanschafwaarde 

   

 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

en bedrijfsmatige     

materiële vaste activa     

Meubilair dienstverlening 2401000 10 jaar - - 

Meubilair facilitair 2402000 10 jaar - - 

ICT-hardware 2410000 5 jaar - - 

ICT-software 2411000 5 jaar - - 

ICT-werkplek 2412000 5 jaar - - 

Kantooruitrusting 2420000 10 jaar - - 

Rollend materieel 2430000 5 jaar - - 

 
II.D. Immateriële vaste activa 

 

Algemene Afschrijvingsduur Waarde- 

 rekening 
Waardering tegen: 

Verwerving 
Buitengewoon 

onderhoud 
vermindering 

Herwaardering 

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling 2100000 Aanschafwaarde 5 jaar - x - 

Concessies, octrooien, 
licenties, knowhow, … 2110000 Aanschafwaarde 5 jaar - x - 

Goodwill 2120000 Aanschafwaarde 5 jaar - x - 

Vooruitbetalingen IVA 2130000 - - - - - 

Plannen en studies 
2140000 Aanschafwaarde 5 jaar - x - 
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Passief 

SCHULDEN 

III.A. Schulden op korte termijn 
 

 
Algemene 

rekening 

 
Waardering tegen: 

 
Opmerkingen 

Financiële schulden 43 Nominale waarde 
= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar 

(zie aflossingstabellen) 

Schulden uit ruiltransacties 44 Nominale waarde   

Schulden uit niet-ruiltransacties 47-48 Nominale waarde   

Voorzieningen voor risico's en 
kosten - vak.geld. 

46 Nominale waarde Herberekenen op balansdatum 

Overlopende rekeningen 492-493 Aanschafwaarde   

Schulden LT -> KT 42 Nominale waarde  Vervallend deel in het boekjaar 

 
III.B. Schulden op lange termijn 

 
 Algemene 

rekening 
Waardering tegen: Opmerkingen 

Financiële schulden 17 Nominale waarde 
= Totale uitstaande schuld - schuld van het boekjaar 

(zie aflossingstabellen) 

Schulden uit ruiltransacties 175-177 Nominale waarde  

Schulden uit-niet ruiltransacties 178 Nominale waarde  

Voorzieningen voor risico's en 
kosten - pensioen 

16 Nominale waarde Jaarlijks herberekenen (zie tabellen) 

 
NETTOACTIEF 

 
 Algemene 

rekening Waardering tegen: Opmerkingen 

Overig nettoactief 100-102 Verschil actief-passief  

Herwaarderingsreserves 12 Herwaarderingen  

Overgedragen tekort-overschot 14 Vorige + eigen boekjaar  

Investeringssubsidies en -schenkingen 15 Nominale waarde + marktwaarde Lineair verdeeld over afschrijvingsduur 

 
3. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
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4. Niet-opgevraagde bedragen van belangen en aandelen 
 

Deelneming Aantal 

deelbewijzen 

Inschrijvings- 

waarde 
Mutaties 

Nog te 

volstorten 
Volstort 

 31/12/2017 2018 31/12/2018 31/12/2018 

EthiasCo cvba 1 8.602,90  0,00 8.602,90 

8.602,90 

 
 

5. Voorzienbare risico’s en mogelijke verliezen en ontwaardingen die niet 

geboekt zijn. 

Voor het OCMW Beveren is dit niet van toepassing. 

 

 
6. Bijkomende toelichtingen in het kader van art. 145, 146, 154, 181 en 183 BVR 

BBC. 

In 2018 zijn voor het OCMW in dit kader geen gebeurtenissen te vermelden. 
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1. Bespreking van de kosten 

 
1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten kosten en de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het 

vorige boekjaar besproken. 

 
1.2. Kostenstructuur 

De kostenstructuur van het OCMW Beveren wordt in onderstaande grafiek weergegeven. 
 

Figuur 6: Kostenstructuur 2018 

De personeelskosten zijn met 63% van de totale kosten veruit de grootste kostengroep. 

De externe leveringen en diensten en de kosten sociale dienst zijn de tweede grootste kosten met 

beide 12%. De afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen bedragen 8% van de totale 

kosten. 

 

  

 

 

Anderewerkingskosten(64) 

 

   
 

 
 

 

 

 Kostenstructuur 2018 
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1.3. Aankopen (60) 

De kosten van aankopen zijn gedaald met 11,45% tegenover 2017. 

De volgende tabel geeft dit analytisch weer. 

Tabel 48: Overzicht aankopen (60) 
 

AANKOPEN (60) R2017 R2018 % 

cafe/resto/shop 143.287,08 148.877,38 3,90% 

Eindejaarskorting -4.899,09 -7.200,85 46,98% 

facturatie De Bron div 65.575,31 88.545,96 35,03% 

facturatie WZC div 231.879,43 223.683,99 -3,53% 

groenkosten 3.112,52 4.081,72 31,14% 

hygiënekosten 125.758,28 123.573,29 -1,74% 

medische kosten 11.616,68 15.137,89 30,31% 

schoonmaakkosten 81.058,73 79.512,68 -1,91% 

technisch materiaal 29.801,69 43.833,43 47,08% 

voedingskosten 42.918,53 44.788,02 4,36% 

warme maaltijden aan huis 150.115,09 20.449,52 -86,38% 

waskosten 46.943,83 35.715,24 -23,92% 

TOTAAL 927.168,08 820.998,27 -11,45% 

 

De diverse kosten van De Bron zijn gestegen met 35,03%. Dit zijn de kosten die het OCMW 

voorschiet voor de bewoners van De Bron. Deze kosten worden via de facturatie aan de bewoners 

gerecupereerd. 

Onder de rubriek ‘diverse facturatie WZC’ zitten de medische kosten vervat die wij betalen en 

doorfactureren aan de bewoners. Deze kosten zijn lichtjes gedaald met 3,53%. De algemene 

medische kosten die we niet kunnen recupereren bij de bewoners zijn gestegen met 30,31%. 

In 2018 zijn er enkele bloembakken aangekocht voor De Beuken en Hof ter Noten. Hierdoor is er 

een stijging van de groenkosten met 30,31%. 

De kosten voor technisch materiaal zijn gestegen met 47,08%. Er zijn meer herstellingen 

uitgevoerd waar aankopen van vervang -en/of wisselstukken voor vereist waren. 

Vanaf maart is er een nieuwe leverancier (nieuwe aanbesteding) voor de maaltijden aan huis. De 

nieuwe traiteur factureert rechtstreeks aan de verbruikers en niet meer aan het OCMW. Dit 

verklaart de grote daling van de kosten met 86,38%. 

De maaltijden aan huis zijn met de overstap naar de nieuwe leverancier fel gedaald. In 2017 

werden nog 23 437 maaltijden verbruikt, in 2018 zijn dit er nog maar 14 855. De toenemende 

concurrentie ligt hier ook mede aan de oorzaak. 

Door de tijdelijke samensmelting van WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde in de Oude Notelaar (in 

afwachting van de nieuwbouw) wordt er efficiënter gewassen. Bovendien is het personeel erop 

gewezen dat men meer wasproduct gebruikt dan werkelijk nodig is. Door het aanpassen van de 
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dosering moet er minder wasproduct gekocht worden. Er wordt ook meer was uitbesteed, onder 

andere de was van het plat linnen. Dit alles maakt dat de waskosten dalen met 23,92%. 

 

 
1.4. Externe diensten en leveringen (61) 

De externe diensten en leveringen zijn ongeveer gelijk gebleven. Er is een lichte stijging van 0,30% 

ten opzicht van boekjaar 2017. 

Tabel 49: Overzicht kosten externe diensten en leveringen (61) 
 

EXTERNE DIENSTEN EN LEVERINGEN (61) R2017 R2018 % 

afval 137.348,86 105.609,82 -23,11% 

animatie en activiteiten 111.941,47 99.256,88 -11,33% 

Arbeidskledij 2.690,72 5.238,49 94,69% 

autokosten 42.620,02 33.455,72 -21,50% 

dienstverplaatsingen 9.262,19 12.040,63 30,00% 

diverse kosten 3.151,26 1.480,27 -53,03% 

documentatie 33.915,25 37.164,80 9,58% 

duurzame aankopen 77.551,60 86.632,63 11,71% 

energiekosten 776.482,24 610.330,20 -21,40% 

externe diensten 120.493,84 179.831,04 49,25% 

facturatie WZC (DIV) 369.276,22 369.068,31 -0,06% 

gebouwkosten 146.177,48 80.505,39 -44,93% 

groenkosten 84.445,74 70.699,83 -16,28% 

HRM 122.433,37 45.046,49 -63,21% 

huurkosten 180.176,49 212.899,92 18,16% 

hygiënekosten 12.411,41 12.267,99 -1,16% 

informatica 232.101,16 247.510,80 6,64% 

juridische kosten 44.203,28 232.005,41 424,86% 

kantoor 69.715,98 78.145,32 12,09% 

maaltijdcheques 698,51 892,15 27,72% 

onthaalkosten 20.279,09 31.571,21 55,68% 

opleidingskosten 36.836,17 52.479,92 42,47% 

personeelskosten overige - 35.379,23 100,00% 

PWA 7.735,00 7.584,10 -1,95% 

schoonmaak 36.858,93 33.807,65 -8,28% 

steun mut. Bijdrage - 59,00 100,00% 

telefonie 68.729,55 66.624,67 -3,06% 

televisie 30.168,36 19.570,53 -35,13% 

tewerkstelling 61.859,08 83.733,98 35,36% 

uitrusting 243.708,67 245.129,47 0,58% 

veiligheid 43.316,45 37.559,25 -13,29% 

verzekeringen 68.928,46 61.360,40 -10,98% 

voedingskosten 1.051.742,36 1.094.372,82 4,05% 

vrijwilligers 69.253,15 68.472,31 -1,13% 

waskosten 61.287,95 65.047,23 6,13% 

water 176.631,81 145.182,52 -17,80% 

TOTAAL 4.554.432,12 4.568.016,38 0,30% 

De kosten voor afval zijn gedaald met 23,11%. 
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In 2018 is er nieuwe arbeidskledij aangekocht omdat de stock uitgeput was. De aanbesteding 

dateert van 2015 en de huidige arbeidskledij begint slijtage te vertonen. Dit verklaart de stijging 

met 2 547,77 EUR of 94,69%. 

De autokosten zijn gedaald met 21,5%. In 2017 lagen deze kosten uitzonderlijk hoog door enkele 

grote herstellingen (bus Sloester, bus De Bron en pretcamionnette) 

Wat de energiekosten betreft stellen we vast dat er een daling merkbaar is (21,40%) van het gas - 

en elektriciteitsverbruik. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de WZC’s Sint-Elisabeth en De 

Linde afgebroken werden in 2018 en er dus geen elektriciteitsverbruik was. De bewoners werden 

ondergebracht in de Oude Notelaar. Dat gebouw was al in gebruik zodat daar geen significante 

stijging was van het verbruik van de nutsvoorzieningen. Ook de waterkosten en de televisiekosten 

zijn hierdoor gedaald. 

De kosten voor externe diensten zijn met 49,25% gestegen. In 2018 is er een extra 

preventieadviseur ingezet via Securex voor preventiewerk en risicobeheersing. Verder is Probis 

ingeschakeld geweest voor de oprichting van ZPW (opmaak Carve-out, adviesnota’s 

waarderingsregels en kredietbewaking en de opmaak van het meerjarenplan). De 

oprichtingskosten van ZPW worden verdeeld over de deelnemende besturen aan de hand van een 

verdeelsleutel. OCMW Beveren heeft meer kosten voorgeschoten dan de andere besturen. Deze 

kosten worden in 2019 gerecupereerd. 

In 2017 werd het dak van WZC Briels gerenoveerd voor 60 000 EUR. In 2018 is er geen uitzonderlijke 

herstelling gebeurd aan een gebouw waardoor de kosten weer genormaliseerd zijn. Ten opzichte 

van 2017 zien we een sterke daling van de kosten met 44,93%. 

De HRM-kosten zijn gedaald met 63,21%. Er is dit jaar minder interim personeel ingezet. Ook de 

publicatiekosten zijn afgenomen. Men publiceert minder in tijdschriften en kranten maar meer via 

sociale media zoals Facebook wat goedkoper is. 

De huurkosten zijn gestegen met 18,16%. Midden 2017 zijn er in WZC Boeyé-Van Landeghem 3 

VAPH-bedden in gebruik genomen. Via interne facturatie worden huurkosten doorgerekend aan 

De Bron voor het gebruik van deze kamers. In 2018 worden deze kosten een volledig jaar 

doorgerekend vandaar de stijging van de kost. 

In de loop van 2017 zijn er bovendien 3 extra huizen gehuurd om door te verhuren aan cliënten van 

de sociale dienst. Deze kosten zitten in 2018 een volledig jaar in de boekhouding. 

In 2018 zijn er 187 513,48 EUR kosten betaald in het dossier WZC Boeyé Van Landeghem – VMG De 

Cock. VMG De Cock heeft een procedure ingesteld tegen het OCMW voor het mislopen van de 

gunning voor de bouw van WZC Boeyé-Van Landeghem. Hierbij werd er 168 000 EUR gevorderd 

van het OCMW. Verder moest er een rechtsplegingvergoeding van 5 000 EUR betaald worden en 

14 513,48 EUR verwijlintresten. Dit verklaart de sterke stijging van de gerechtskosten. 
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De onthaalkosten zijn toegenomen met 55,68%. Er zijn extra kosten gemaakt door de eerste 

steenlegging van De Linde en Sint-Elisabeth en het afscheid van de Raad. Deze laatste kosten 

werden wel gedeeltelijke gerecupereerd. 

In het kader van het vormingsplan zijn er meer kosten gemaakt voor opleidingen. Er is een groter 

aanbod van opleidingen waar personeelsleden verplicht of vrijwilliger naar toe kunnen gaan. 

De overige personeelskosten omvatten de kosten voor het afscheidsfeest van het OCMW en de 

nieuwjaarsreceptie. 

De kosten voor tewerkstelling zijn gestegen met 35,36%. Dit heeft te maken met de uitbreiding van 

de Werklift van 8 naar 16 personen. Werklift is een screening van de leefloongerechtigden om hun 

capaciteiten te kunnen inschatten in het kader van de activeringstrajecten naar de arbeidsmarkt. 

De uitgegeven waskosten zijn gestegen. Er wordt meer was uitbesteed. Hierdoor dalen de eigen 

waskosten (rubriek 60). 

 

 
1.5. Personeelskosten (62) 

De personeelskosten zijn gestegen met 5,55%. 

Tabel 50: Overzicht personeelskosten (62) 
 

PERSONEELSKOSTEN (62) R2017 R2018 % 

art 60 281.764,37 261.016,40 -7,36% 

contractuelen 11.279.166,76 11.124.973,59 -1,37% 

gemeenschappelijk sociale dienst 24.073,96 24.922,61 3,53% 

geneeskundige dienst 87.235,44 90.720,03 3,99% 

hospitalisatieverzekering 96.854,41 77.829,48 -19,64% 

HRM-kosten 1.752,70 671,72 -61,68% 

jobstudenten 334.904,95 358.615,03 7,08% 

maaltijdscheques 551.982,00 658.910,00 19,37% 

overige personeelskosten 1.840,04 4.871,10 164,73% 

pensioen contractuelen 2% 80.894,50 153.766,45 90,08% 

pensioen voorzitters 44.681,88 38.584,79 -13,65% 

politiek personeel 132.788,26 110.416,04 -16,85% 

RSZ contractuelen 3.096.078,59 3.213.738,03 3,80% 

RSZ statutairen 1.861.361,21 2.542.252,79 36,58% 

statutairen 5.771.155,18 6.354.587,71 10,11% 

subsidie sociale maribel -1.173.161,52 -1.318.199,78 12,36% 

vakbondspremie 30.443,70 31.188,50 2,45% 

verzekeringen 97.454,91 125.867,65 29,15% 

woon-werkverkeer 46.350,94 50.439,53 8,82% 

TOTAAL 22.647.622,28 23.905.171,67 5,55% 
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De lonen werden met 2% geïndexeerd vanaf 1 oktober 2018. 

De loonkost van de contractuelen is met 1,37% gedaald ten opzichte van 2017. Deze daling is te 

wijten aan verschillende statutaire benoemingen van contractuele personeelsleden. Bovendien 

werd een aantal openstaande vacatures niet onmiddellijk ingevuld. Verder is het aantal VTE 

tewerkgesteld onder art.60 gedaald. Er zijn wel extra aanwervingen geweest door 

kaderuitbreidingen in het sociaal huis, de thuiszorg en woonzorg. Dit zorgt ervoor dat de loonkost 

van de contractuelen minder sterk daalt dan de stijging van de loonkost voor de statutairen. 

Ook de kosten voor hospitalisatieverzekering zijn gedaald (19,37%). Vanaf 2018 blijven 

personeelsleden die uit dienst gaan verzekerd tot het einde van het kwartaal volgend op het 

kwartaal waarin men uit dienst gegaan is. Vroeger was dit tot het einde van het jaar. Ook de 

tarieven voor de uitgebreide formule werden aangepast. De tariefsprong voor de leeftijd van 50 

tem 65 jaar wordt niet meer toegepast. Deze personen blijven verzekerd aan het tarief van de -49 

jarigen wat veel voordeliger is. 

Vanaf 1 januari 2018 werden de maaltijdcheques opgetrokken van 6 naar 7 EUR. 

De overige personeelskosten zijn gestegen. Conform de rechtspositieregeling werd een 

vergoeding toegekend voor de begrafenis van een overleden personeelslid. 

De bijdrage voor de 2e pensioenpijler betaald door de werkgever werd verhoogd van 2% naar 4%. 

Dit verklaart de verdubbeling van de kosten. 

De subsidies sociale maribel zijn gestegen met 12,36%. Vanaf september 2018 hebben we een 

uitbreiding van het contingent gekregen met 1,5VTE. Bovendien zijn er meer statutairen 

personeelsleden waarvoor we een hogere toelage krijgen. 

De arbeidsongevallenverzekering is gestegen met 29,15%. Dit is grotendeels te verklaren door de 

afrekening van 2017 (16 528,31 EUR) die we ontvangen hebben in 2018 

 

 
1.6. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) 

Tabel 51: Overzicht afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen (63) 
 

AFSCHR / WAARDEVERMIND / VOORZ R2017 R2018 % 

afschrijvingen 3.685.283,82 3.754.740,30 1,88% 

voorziening pensioen voorzitters 26.000,00 11.000,00 -57,69% 

voorziening vakantiegeld -12.990,53 -825.669,69 6255,94% 

waardeverminderingen 45.484,59 51.677,04 13,61% 

TOTAAL 3.743.777,88 2.991.747,65 -20,09% 

De afschrijvingen vormen een kost in de resultatenrekening, maar worden niet meegerekend in de 

bepaling van de gemeentelijke bijdrage en de autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge 

houdt wel rekening met leningsaflossingen voor de bouw/aanschaf van de materiële activa. 
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De waardeverminderingen worden opgenomen om oudere openstaande vorderingen van cliënten 

te herleiden naar hun vermoedelijke realisatiewaarde. De berekening van de 

waardeverminderingen is eveneens vastgelegd in de waarderingsregels. Momenteel boekt OCMW 

Beveren enkel waardeverminderingen voor het beleidsdomein sociaal huis en woonzorgbeleid. 

De waardeverminderingen zijn met 13,61% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit wil zeggen dat 

er in 2018 meer vorderingen van de voorgaande jaren openstaan. In 2018 zijn er geen vorderingen 

oninbaar geboekt. Dit staat op de planning voor 2019. 

Voorzieningen tenslotte worden opgenomen om toekomstige, nog niet vastgelegde kosten 

gedeeltelijk op te nemen in het resultaat van het boekjaar. 

Elk jaar wordt er een voorziening voor het vakantiegeld aangelegd. In 2018 wordt een voorziening 

aangelegd voor het vakantiegeld uitbetaald in 2019. In 2019 werd het Zorgpunt Waasland 

operationeel en dient er enkel nog een voorziening aangelegd te worden voor het personeel dat 

niet overgestapt is naar ZPW. 

De voorziening voor het pensioen van de voorzitters is gedaald. Dit is te verklaren door het 

overlijden van de echtgenote van een ex-voorzitter. 

Deze voorzieningen worden niet opgenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge. 

 

 
1.7. Andere werkingskosten (64) 

Tabel 52: Overzicht andere werkingskosten (64) 
 

ANDERE WERKINGSKOSTEN (64) R2017 R2018 % 

belastingen 36.701,30 40.943,46 11,56% 

diverse kosten 440,00 321,79 -26,87% 

oninbare 12.723,57 - -100,00% 

socio culturele toelage 13.493,72 - -100,00% 

subsidie vorige jaren - 5.500,00 100,00% 

toegestane subsidies sociaal huis 75.589,64 78.862,47 4,33% 

toegestane subsidies woonzorg 1.500,00 1.500,00 0,00% 

TOTAAL 140.448,23 127.127,72 -9,48% 

In 2018 zijn er geen vorderingen oninbaar verklaard. 

Sinds 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering (PVF) van toepassing in de VAPH sector 

(Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Grote verandering hierbij is dat men niet 

meer vast hangt aan de eerder vastgestelde plaatsen per erkenning, wel aan de persoonsvolgende 

budgetten van elke gebruiker. De vaste bijdrageregeling (dagprijs) dient opgesplitst te worden in 

woon- en leefkosten; voor nieuwe gebruikers vanaf november 2017, voor bestaande cliënten vanaf 
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2018. Door de overschakeling naar woon –en leefkosten dient de socio culturele bijdrage niet meer 

betaald te worden. 

In het verleden hebben we voorschotten ontvangen voor het project ‘extra begeleiding art. 60§7’. 

Vermits het OCMW niet deelgenomen heeft aan dit project zijn deze voorschotten (5.500 EUR) 

teruggevorderd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

 
1.8. Kosten sociale dienst (648) 

De kosten van de sociale dienst zijn lichtjes gestegen met 0,40% tegenover boekjaar 2017. 

Tabel 53: Overzicht kosten sociale dienst (648) 
 

KOSTEN SOCIALE DIENST (648) R2017 R2018 % 

energiefonds 24.090,02 17.633,85 -26,80% 

erkende vluchtelingen 30.000,00 28.182,00 -6,06% 

FO 185.097,37 127.786,88 -30,96% 

FO art 60 26.002,27 99.031,98 280,86% 

huis van het kind 18.300,56 18.440,59 0,77% 

installatiepremies 3.549,57 6.015,90 69,48% 

leefloon 2.166.775,53 2.304.464,80 6,35% 

leefloon art 60 489.730,48 502.523,99 2,61% 

LOI 145.201,63 97.032,65 -33,17% 

minimale gaslevering 3.605,78 3.007,79 -16,58% 

rap op stap 3.578,17 2.652,36 -25,87% 

steun bejaarden 304.419,51 295.252,25 -3,01% 

steun ocmw 488.980,05 380.186,45 -22,25% 

steun sociale participatie 47.378,08 54.385,92 14,79% 

tussenkomst huur 380.631,37 395.788,34 3,98% 

verwarmingsfonds 9.369,64 11.730,32 25,19% 

TOTAAL 4.326.710,03 4.344.116,07 0,40% 

In 2017 hebben we 58 182 EUR subsidies ontvangen voor de integratie van erkende vluchtelingen 

(middelen Homans). De kosten die we voor dit bedrag mogen maken hebben we gespreid over 

2017 (30 000 EUR) en 2018 (28 182 EUR). In 2018 bestaan deze kosten uit loonkosten. 

Er zijn meer installatiepremies uitgekeerd binnen de organieke wet ten opzichte van 2017. Een 

installatiepremie wordt uitgekeerd aan daklozen (opvanghuizen, LOI) die een huurovereenkomst 

hebben gekregen. Het geld dient aangewend te worden voor de inrichting van de woning 

(meubilair en huisraad). Wanneer de betrokkene geen recht heeft op leefloon of FO wordt de 

premie uitgekeerd via de organieke wet, anders gebeurt dit via de RMI wetgeving. De 

installatiepremies worden voor 100% gesubsidieerd door de POD. 
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De uitgaven voor LOI zijn gedaald met 33,17%. Zowel de diverse werkingskosten als het LOI leef – 

en zakgeld zijn sterk afgenomen. Het aantal LOI plaatsen is op vraag van Fedasil afgebouwd van 42 

naar 19 plaatsen. Hiervoor zijn enerzijds enkele huurcontracten opgezegd, anderzijds hebben we 

enkele plaatsen geschorst en de woningen tijdelijk een andere bestemming gegeven. 

De uitgaven voor FO zijn sterk gedaald met 30,96%. Vluchtelingen worden sneller erkend 

waardoor ze sneller doorschuiven naar het leefloon. Het leefloon stijgt dan ook met 6,35% 

Er is een toename van de art60 tewerkstelling. Dit is het resultaat van het activeringsbeleid. Het 

project Werklift is uitgebreid van 8 naar 16 personen. Er is een extra maatschappelijk werker 

aangenomen en er is een samenwerking met vzw Levanto aangegaan. Levanto staat in voor de 

nazorg wanneer cliënten het traject van de Werklift doorlopen hebben. Zij zorgen voor de verdere 

toeleiding van cliënten naar het Normaal Economisch Circuit (NEC). 

De huurtussenkomst is lichtjes gestegen. De stijging van de huurprijzen is niet evenredig met de 

stijging van de laagste inkomens. Hierdoor zien we dat er meer mensen een tussenkomst in huur 

aanvragen, ook de lagere middenklasse. 

De uitgekeerde steun is gedaald met 22,25%. In 2018 is er minder steun voor zorg uitgekeerd en 

ook de kosten voor kinderarmoede zijn gedaald. De effectieve steunuitgaven voor kinderarmoede 

zijn gelijk gebleven maar de personeelskosten zijn in 2018 niet overgeboekt naar de steun vermits 

deze kosten niet meer gesubsidieerd worden vanaf 2018. Hierdoor moeten we geen 

verantwoording meer afleggen aan Vlaanderen voor de gemaakte kosten. 

 

 
1.9. Financiële kosten (65) 

Tabel 54: Overzicht financiële kosten (65) 
 

FINANCIELE KOSTEN (65) R2017 R2018 % 

bankkosten 1.416,91 912,05 -35,63% 

diverse kosten 286,00 39,00 -86,36% 

leningen 1.366.299,32 1.292.319,12 -5,41% 

TOTAAL 1.368.002,23 1.293.270,17 -5,46% 

In 2018 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan. De intrestkosten zijn lichtjes gedaald door de 

daling van enkele intrestvoeten en door een kleiner openstaand kapitaal. 
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1.10. Uitzonderlijke kosten (66) 

Tabel 55: Overzicht uitzonderlijke kosten (66) 
 

UITZONDERLIJKE KOSTEN (66) R2017 R2018 % 

minderwaarde op realisatie mat vaste activa - - 0,00% 

TOTAAL - - 0,00% 
 

Onder deze rubriek worden kosten opgenomen die niet behoren tot de normale activiteiten. 

In 2018 zijn er geen verkopen gebeurd die resulteerden in een minderwaarde. 

 
2. Bespreking van de opbrengsten 

Onderstaande grafiek geeft de opbrengstenstructuur voor het boekjaar 2018 weer. 
 

Figuur 7: Overzicht opbrengstenstructuur 2018 

Ongeveer de helft van de opbrengsten (46%) ontvangt het OCMW door facturatieprocessen naar 

haar klanten en naar de mutualiteiten. 

Verder zijn de gemeentelijke bijdrage (24%) en de andere opbrengsten (16%) nog belangrijke 

inkomsten. De andere opbrengsten omvatten onder andere de werkingssubsidies. 
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2.1. De werkingsopbrengsten (70) 

Het totaal aan werkingsopbrengsten stijgt met 1,31% ten opzichte van boekjaar 2017. 

Tabel 56: Overzicht werkingsopbrengsten (70) 
 

WERKINGSOPBRENGSTEN (70) R2017 R2018 % 

animatie en activiteiten 43.279,74 35.181,51 -18,71% 

cafe/resto/shop 254.055,52 241.098,46 -5,10% 

dienstencheques 72.134,90 64.741,98 -10,25% 

diverse 9.283,30 693,00 -92,53% 

facturatie dagprijs DVC 79.154,13 83.699,52 5,74% 

facturatie dagprijs WZC 6.963.800,97 7.034.649,21 1,02% 

facturatie De Bron 500.134,17 404.925,75 -19,04% 

facturatie De Bron (DIV) 65.567,81 234.922,54 258,29% 

facturatie gezinshulp 110.456,02 132.656,03 20,10% 

facturatie poetshulp 160.432,78 138.365,75 -13,75% 

facturatie vervoer 14.378,00 13.998,00 -2,64% 

facturatie Windekind 259.378,13 252.567,00 -2,63% 

facturatie WZC (DIV) 573.626,43 589.486,73 2,76% 

maaltijden 68.263,90 70.994,82 4,00% 

opbrengsten huren 1.485.327,32 1.532.793,63 3,20% 

opbrengsten verhuur lokaal 925,50 726,00 -21,56% 

opbrengsten wasserij 197.507,00 194.870,00 -1,34% 

Riziv en mutualiteiten 8.480.052,06 8.695.487,27 2,54% 

warme maaltijden aan huis 148.098,25 19.974,75 -86,51% 

TOTAAL 19.485.855,93 19.741.831,95 1,31% 

De opbrengsten uit animatie en activiteiten zijn gedaald met 18,71% ten opzichte van 2017. In 

2017 heeft WZC De Notelaar allerlei activiteiten gedaan om een duofiets te kunnen aankopen. 

Hierdoor lagen de inkomsten uitzonderlijk hoog. 

De diverse inkomsten zijn sterk gedaald. De opbrengsten uit houtverkoop van gekapte bomen 

liggen veel lager in 2018. 

De persoonsvolgende financiering (PVF) voor de gebruikers De Bron is ingegaan op 1 januari 2017. 

PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning van personen met een beperking. Dat wil 

zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun 

vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. 

Vanaf 2018 zijn alle gebruikers overgeschakeld op het nieuwe systeem en is een nieuwe individuele 

dienstverleningsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst wordt er geregeld welke diensten 

de gebruiker zal afnemen bij de zorgaanbieder tegen welk tarief. Er is een uitsplitsing gemaakt in 

de prijszetting tussen woon- en leefkosten. De woonkosten worden geboekt onder facturatie De 

Bron, de leefkosten onder diverse facturatie De bron. Door de wijziging in het facturatiesysteem is 
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het moeilijk de opbrengsten te vergelijken met vorig jaar. We zien wel dat de facturatie voor De 

Bron globaal genomen gestegen is ten opzichte van 2017 met 74 146,31 EUR of 13,11%. 

De facturaties uit poetshulp zijn gedaald met 13,75%. De voornaamste reden voor de daling van de 

opbrengsten uit facturatie van de poetshulp is het groot aantal ziekte-uren bij het personeel. Door 

het grote absenteïsme zijn ook de gepresteerde uren poetshulp met dienstencheques gedaald. 

In 2018 is het urencontingent van de gezinshulp gestegen van 23 005 naar 25 760 uren. Dit wil 

zeggen dat we meer uren gesubsidieerd krijgen. Om aan de hulpvragen tegemoet te kunnen 

komen, werd ook in 2018 toegestaan om uren boven het gesubsidieerde urencontingent te 

presteren om de stijgende vraag naar hulp in complexe zorgsituaties te kunnen waarborgen. We 

presteerden 26 197,25 uren, dus 437,25 uren bovenop het urencontingent. Hierdoor zijn de 

opbrengsten gestegen met 20,10% 

Vanaf maart is er een nieuwe leverancier (nieuwe aanbesteding) voor de maaltijden aan huis. De 

nieuwe traiteur factureert rechtstreeks aan de verbruikers en niet meer aan het OCMW. Dit 

verklaart de grote daling van de opbrengsten met 86,51%. 

De opbrengsten van het RIZIV zijn in 2018 lichtjes gestegen met 2,54%. In onderstaande tabel 

worden de RIZIV opbrengsten per WZC bekeken. 

 

 
2.2. RIZIV-woonzorgcentra 

Tabel 57: Overzicht opbrengsten Riziv en mutualiteiten 2018 per WZC 
 

RIZIV R2017 R2018 % 

Opbrengsten RIZIV dagverzorging DV 122.971,29 118.867,87 -3,34% 

Totaal Opbrengsten RIZIV dagverzorging 122.971,29 118.867,87 -3,34% 

Opbrengsten RIZIV WZC (dagforfait) Notelaar 3.062.350,81 3.123.577,60 2,00% 
 Boeyé 987.411,20 1.033.907,69 4,71% 
 Briels 1.907.497,47 1.936.100,58 1,50% 
 St-Elisabeth 337.307,92 333.719,33 -1,06% 
 Linde 437.866,07 409.873,34 -6,39% 

Totaal Opbrengsten RIZIV WZC (dagforfait) 6.732.433,47 6.837.178,54 1,56% 

RIZIV - 3de luik Campus 1.011.172,91 1.066.721,17 5,49% 
 St-Elisabeth 99.833,22 126.956,14 27,17% 
 Linde 125.978,11 141.619,41 12,42% 

Totaal RIZIV - 3de luik 1.236.984,24 1.335.296,72 7,95% 

RIZIV - eindeloopbaan Campus 302.424,60 308.095,68 1,88% 
 St-Elisabeth 22.432,35 35.132,24 56,61% 
 Linde 53.024,66 51.335,67 -3,19% 

Totaal RIZIV - eindeloopbaan 377.881,61 394.563,59 4,41% 

RIZIV - premie beroepstitel Notelaar 8.361,33 8.132,11 -2,74% 
 Briels 1.420,12 1.448,44 1,99% 

Totaal RIZIV - premie beroepstitel/kwalificatie 9.781,45 9.580,55 -2,05% 

TOTAAL 8.480.052,06 8.695.487,27 2,54% 
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Het dagforfait toegekend in 2018 heeft betrekking op de referentieperiode 2016-2017. 

Het dagforfait van de campus (WZC De Notelaar – WZC Boeyé-Van Landeghem – WZC Briels) is 

lichtjes gestegen ten opzichte van 2017. Hierdoor hebben we meer opbrengsten ontvangen ten 

opzichte van vorig jaar. 

In WZC Sint-Elisabeth is er een stijging van het dagforfait. Door enkele correcties uit het verleden 

zien we toch een daling van de opbrengsten met 1,06%. 

Het dagforfait van De Linde is gedaald wat resulteert in een daling van de inkomsten van 6,39%. 

De RIZIV inkomsten voor het derde luik en de eindeloopbaanmaatregelen worden sinds de 

invoering van het campusbesluit gezamenlijk gestort voor WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van 

Landeghem en WZC Briels. Daarom vergelijken we deze opbrengsten in zijn totaliteit per campus. 

Vermits we sinds de invoering van het campusbesluit geen voorschotten meer ontvingen voor WZC 

Boeyé-Van Landeghem en WZC Briels voor eindeloopbaan en derde luik hebben we in 2016 en 2017 

ramingen opgenomen. In 2018 hebben we de eindafrekening ontvangen van 01/07/2017 – 

30/06/2018 voor eindeloopbaan en derde luik. De eindafrekening voor het derde luik was 

69 865,33 EUR hoger dan geraamd. Voor het derde luik was er eveneens een positieve 

eindafrekening die 24 385,88 hoger was dan geraamd. 

De ontvangsten voor derde luik zijn zowel bij WZC Sint-Elisabeth als WZC De Linde gestegen. Het 

derde luik is de financiering van het bovennormpersoneel. 

Voor eindeloopbaan hebben we voor WZC Sint-Elisabeth een positieve eindafrekening ontvangen 

van 11 536,33 euro. Dit verklaart de stijging van 56,61%. Voor De Linde is er een lichte daling. 

De eindeloopbaanmaatregel is een tussenkomst in de loonkost van de vervangers die 

aangeworven worden om de personeelsleden met ADV (arbeidsduurvermindering) te 

compenseren, of in de kostprijs van de premie om het blijven werken financieel aantrekkelijker te 

maken. 

 

 
2.3. Andere opbrengsten (74) 

De andere opbrengsten bestaan in grote mate uit subsidies. Ook bepaalde recuperaties worden 

onder deze rubriek geboekt, o.a. de bijdrage van het personeel in de maaltijdscheques, facturatie 

huurkosten, schadevergoedingen, … 
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Tabel 58: Overzicht andere opbrengsten (74) 
 

ANDERE OPBRENGSTEN (74) R2017 R2018 % 

erkende vluchtelingen 43.176,81 - -100,00% 

gemeentefonds 741.601,44 761.403,52 2,67% 

inhouding maaltijdcheques 100.424,93 102.419,67 1,99% 

inhouding pensioen 3.955,62 4.014,78 1,50% 

opbrengsten verhuur lokaal 16.225,42 15.344,13 -5,43% 

recuperaties 93.367,79 112.012,98 19,97% 

recuperaties kosten huur 64.098,40 54.288,82 -15,30% 

schadevergoedingen 54.004,74 88.246,74 63,41% 

subsidie animatie 541,13 - -100,00% 

subsidie diverse 15.553,18 8.141,63 -47,65% 

subsidie doelgroepaanwerving 23.004,35 27.716,03 20,48% 

subsidie DVC 37.140,93 37.883,75 2,00% 

subsidie gesco 344.407,98 344.407,98 0,00% 

subsidie gezinszorg 733.550,10 826.451,61 12,66% 

subsidie LHAT 39.397,13 39.599,74 0,51% 

subsidie personeel GPMI 94.506,95 78.512,37 -16,92% 

subsidie personeel leefloon 123.301,87 131.198,96 6,40% 

subsidie schuldbemiddeling 147.212,76 150.259,23 2,07% 

subsidie vakbondspremie 7.695,97 8.244,49 7,13% 

subsidie VOP 10.000,88 5.289,23 -47,11% 

subsidie windekind 676.865,75 707.154,44 4,47% 

subsidie WZC KV 14.963,40 15.262,68 2,00% 

subsidies De Bron 3.070.028,87 3.230.091,67 5,21% 

tijdelijke werkervaring (TWE) 65.845,00 215.750,00 227,66% 

Werkuitkering RVA 2.648,74 - -100,00% 
 6.523.520,14 6.963.694,45 6,75% 

Naar aanleiding van de grote instroom van asielzoekers kregen de OCMW’s een extra subsidie voor 

de begeleiding van deze vluchtelingen. Voor 2017 hebben we 43 176,81 EUR ontvangen. Deze 

tijdelijke maatregel hebben we enkel in 2016 en 2017 ontvangen. 

De ontvangsten uit recuperaties zijn gestegen met 19,97%. Sinds mei 2018 maakt Sodexo gebruik 

van onze keuken voor het bereiden van maaltijden voor Seniorie Klavertje 4 in Stekene. Voor het 

gebruik van de keuken dient Sodexo ons per bereide maaltijd 1,45 EUR te betalen. 

De recuperaties uit huurkosten zijn gedaald met 15,30%. Hierbij gaat het vooral over de 

recuperatie van de kosten van doorgangswoningen. Door de daling van het aantal 

doorgangswoningen dalen ook de recuperaties. 

In 2018 zijn er enkele personeelsleden langdurig afwezig geweest ten gevolge van een 

arbeidsongeval. Hiervoor hebben we enkele grote schadevergoedingen van de verzekering 

ontvangen. 
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De animatiesubsidies worden vanaf 1 juli 2016 opgenomen in het RIZIV dagforfait. In 2017 is er nog 

een klein bedrag geboekt op de animatiesubsidies, namelijk de afrekening van 2016 van WZC Sint- 

Elisabeth. 

De diverse subsidies omvat de tegemoetkoming per WZC om zich IT-matig voor te bereiden op de 

digitalisering van het opname- en facturatieproces en de implementatie van de BelRAI als 

eenduidig inschaling- en zorgplanningsinstrument. In 2018 hebben we hiervoor nog een voorschot 

ontvangen. 

De subsidie voor doelgroepaanwerving is gestegen in 2018. Vanaf 2017 is deze subsidieregeling 

gewijzigd. De doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden en herstructureringen zijn 

afgeschaft. Er is echter wel een overgangsmaatregel ingevoerd waardoor de toegekende voordelen 

die lopen op de datum van afschaffing, verder lopen tot uiterlijk 31 december 2018. De 

doelgroepvermindering voor jongeren is hetzelfde gebleven. 

In 2018 kreeg de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 2 755 uur extra gesubsidieerd. 

Hierdoor komt het totale urencontingent op 25 760 gesubsidieerde uren. De ontvangen subsidie is 

gestegen met 12,66% ten opzichte van 2017. 

Vanaf 1 november 2016 werd de GPMI wetgeving hervormd. Een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie (GPMI) legt de nodige stappen en doelstellingen vast voor 

maatschappelijke en/of professionele integratie van iedere begunstigde van het leefloon, voor wie 

tewerkstelling (nog) niet onmiddellijk mogelijk of wenselijk is. Het heeft bij voorkeur betrekking op 

de inschakeling in het beroepsleven ofwel op integratie in de maatschappij. Het GPMI is een 

schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de betrokken persoon en het OCMW. Om de 

bijkomende kosten van begeleiding en activering te kunnen opvangen wordt er een bijzondere 

toelage toegekend. De toelage bedraagt 10% van het bedrag van het toegekend leefloon mits aan 

de voorwaarden voldaan is. De bijzondere toelage wordt maximaal gedurende 1 jaar toegekend, 

vanaf ondertekening van het GPMI. In uitzonderlijke gevallen kan de bijzondere toelage verlengd 

of een tweede keer toegekend worden. In 2018 is de toelage voor het GPMI personeel gedaald met 

16,92%. 

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is gedaald met 47,11%. De Vlaamse 

ondersteuningspremie is een premie die de VDAB de eerste 5 jaar betaalt aan de werkgever voor 

personeelsleden met een arbeidshandicap. De VOP heeft als doel de integratie van personen met 

een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere 

productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren. 

In 2018 is het bedrag dat we toegekend krijgen per kwartaal gehalveerd omdat er nu nog maar 0,5 

FTE in aanmerking komt in plaats van 1 FTE. 

De subsidies die we ontvangen voor ons kinderdagverblijf Windekind zijn gestegen met 4,47%. 

Vanaf 20 december 2018 is er een uitbreiding van 72 naar 78 plaatsten. Bovendien zijn ook de 

subsidiebedragen per plaats geïndexeerd. 
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De subsidies voor De Bron zijn met 5,21% gestegen. We ontvangen een subsidie voor 

personeelskosten en werkingsmiddelen. De basis voor de subsidiëring is de totale 

personeelspuntenpot. Die wordt bekeken per kalenderjaar. Vermits deze subsidies op een later 

tijdstip afgerekend worden nemen we ramingen op in de boekhouding. 

In 2018 hebben we de afrekening ontvangen voor 2016. Deze afrekening was 371 208,12 EUR hoger 

dan geraamd. De subsidie voor 2018 is geraamd op basis van de personeelspuntenpot die we 

ontvangen voor 2018. 

Op 1 januari 2017 startte TWE-OCMW (Tijdelijke werkervaring). Vanaf dat moment worden 

tewerkstellingen “art 60§7” ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke 

werkervaring'. Tijdelijke Werkervaring richt zich naar leefloongerechtigden die door een gebrek 

aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het 

normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en 

werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Men wil de afstand tot de 

reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal 

economisch circuit (NEC). Het traject mag maximaal 2 jaar in beslag nemen. Indien de cliënt na 

deze periode niet aan de slag is in het NEC, hervat hij de begeleiding in het OCMW. Het OCMW 

ontvangt een resultaats- en inspanningsfinanciering. De subsidiering voor TWE is aanzienlijk 

gestegen in 2018 (227,66%). Het aantal TWE-trajecten is sterk gestegen, van 29 dossiers eind 2017 

naar 74 dossiers eind 2018. Bovendien hebben we in 2018 meer resultaatsfinancieringen 

ontvangen. Vermits TWE opgestart is in 2017, zijn er in 2018 meer trajecten beëindigd. Per 

geslaagde begeleiding, dit wil zeggen dat de werkzoekende aan het werk is in het kader van 

professionele activering, ontvangen we een vergoeding. 

 

 
2.4. Subsidies Sociale Dienst 

Voor de verschillende sociale steunmaatregelen krijgt het OCMW Beveren de nodige subsidies. In 

2018 was er een daling van de subsidies met 1,67% ten opzichte van 2017. 
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Tabel 59: Overzicht subsidies sociale dienst (7408) 
 

SUBSIDIES SOCIALE DIENST (7408) R2017 R2018 % 

energiefonds 22.642,45 12.372,86 -45,36% 

erkende vluchtelingen 58.182,00 - -100,00% 

FO 174.297,56 115.902,87 -33,50% 

FO art 60 30.312,97 94.453,85 211,60% 

GEDIS 19.534,35 19.534,35 0,00% 

installatiepremie - 9.565,47 100,00% 

leefloon 1.439.923,10 1.581.443,55 9,83% 

leefloon art 60 500.484,87 502.962,15 0,49% 

LOI 399.949,69 291.769,88 -27,05% 

sociale participatie 34.339,96 33.220,00 -3,26% 

subsidie diverse 3.000,00 36.695,57 1123,19% 

Subsidie huis van het kind 18.452,23 18.440,59 -0,06% 

subsidie huur 900,00 900,00 0,00% 

subsidie kinderarmoede 63.348,00 - -100,00% 

subsidie minimale gas 3.169,43 2.028,03 -36,01% 

subsidie stookoliepremie 9.716,68 12.493,28 28,58% 

TOTAAL 2.778.253,29 2.731.782,45 -1,67% 
 

De subsidies voor het energiefonds zijn gedaald. Er zijn minder cliënten geweest die hun gas en 

elektriciteitsrekeningen niet meer konden betalen. In 2018 hebben we ook nog een negatieve 

correctie gedaan die betrekking had op 2017. 

De Vlaamse Overheid heeft extra middelen toegekend aan de gemeenten in het kader van de 

vluchtelingencrisis (middelen Homans). Deze middelen moeten vermijden dat de gemeenten 

moeten inboeten op het aanbod van hun lokaal sociaal beleid dat momenteel reeds bestaat. In 

2017 hebben we de tweede schijf van 58 182 EUR ontvangen. De subsidies mogen aangewend 

worden in 2017 en 2018. 

De subsidies voor FO zijn gedaald met 33,50%. Vluchtelingen worden sneller erkend waardoor ze 

sneller verschuiven naar het leefloon. Bij het leefloon zien we dan ook een stijging van de subsidie 

(9,83%). We hebben 58 394,69 EUR minder subsidies FO ontvangen maar 141 520,45 EUR meer 

subsidies Leefloon. Het aantal leefloongerechtigden is gestegen in 2018. 

Zowel voor FO als voor het leefloon is er een toename van de art60 tewerkstelling. Zoals reeds 

eerder vermeld is dit het resultaat van het activeringsbeleid. Hierdoor stijgen ook de subsidies. 

Vooral de subsidies FO art 60 zijn sterk gestegen (211,60%). Bij het leefloon is er een lichte stijging 

ten opzicht van vorig jaar (0,49%). 
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De LOI subsidies zijn gedaald met 27,05%. OCMW Beveren is op aanvraag van Fedasil het LOI 

plaatsen aan het afbouwen. Hierdoor dalen ook de subsidies. 

De subsidie sociale participatie heeft als doel de kinderarmoede bestrijden, collectieve modules op 

te zetten in het kader van het GPMI en de maatschappelijke participatie bevorderen. In 2018 is er 

een lichte daling van 3,28%. 

De diverse subsidies omvatten de subsidies voor het project ‘Rap op stap met de fiets’ (9 493 EUR), 

de subsidie voor de hervestiging van Syrische vluchtelingen (6 500EUR) en de eindafrekening van 

het ESF project socioprofessionele inschakelingstrajecten (42,30 EUR) en het project ‘Roma ’t 

Werkt’ (20 660,27 EUR). 

In de periode van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2015 was het OCMW Temse promotor van het 

ESF project ‘Roma ’t Werkt’, dit in samenwerking met OCMW Sint-Niklaas en OCMW Beveren. 

OCMW Temse heeft voor de project een positieve eindafrekening ontvangen van de POD en gelijk 

verdeeld over de drie deelnemende OCMW’s dit ter compensatie van de loonkost van hun ingezette 

dossierbeheerder(s) en de eventuele (netto-)loonkost voor de deelnemers aan het project. 

De subsidiering voor kinderarmoede is stopgezet in 2018. Deze subsidie was bedoeld om de 

OCMW’s en verenigingen ertoe aan te zetten om op een proactieve manier kinderarmoede te 

bestrijden en het welzijn van kinderen te bevorderen, zodat zij en hun families uit de cirkel van 

generatiearmoede kunnen breken. 

In 2018 hebben we minder subsidies minimale gas ontvangen. Dit wil zeggen dat we hiervoor 

minder uitgaven hebben gedaan. De uitgaven worden voor 70% gesubsidieerd. De subsidies voor 

stookoliepremie daarentegen zijn gestegen. De uitgaven voor de stookoliepremie worden voor 

100% gesubsidieerd. 

 

 
2.5. Terugvordering Sociale Dienst (748) 

Tabel 60: Overzicht terugvorderingen sociale dienste (748) 
 

 

energiefonds 1.208,44 1.381,70 14,34% 

FO 5.210,20 411,69 -92,10% 

kinderarmoede 186,00 - -100,00% 

leefloon 116.268,61 167.780,57 44,30% 

LOI 7.232,35 4.912,20 -32,08% 

rap op stap - 223,00 100,00% 

steun bejaarden 120.160,78 153.703,49 27,91% 

steun ocmw 87.670,62 86.656,12 -1,16% 

tussenkomst huur 106.923,60 123.137,13 15,16% 

TOTAAL 444.860,60 538.205,90 20,98% 

TERUGVORDERINGEN SOCIALE DIENST (748) R2017 R2018 % 
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De terugvorderingen van FO zijn gedaald met 92,10%. De terugvorderingen van FO bestaan vooral 

uit tussenkomsten van de mutualiteiten in de medische kosten. Verder zijn er ook onterechte 

betalingen die teruggevorderd worden. 

De uitgaven voor het leefloon zijn sterk gestegen. We zien dat ook de terugvorderingen van het 

leefloon stijgen met 44,30%.  Hier gaat het vooral over onterecht ontvangen leefloon of 

subrogaties van andere instanties. Wanneer cliënten doorstromen naar het normaal economische 

circuit worden ze uitkeringsgerechtigd en krijgen ze een werkloosheidsuitkering. Vaak ontvangen 

de cliënten in afwachting tot hun uitkering via het leefloon een voorschot, dat teruggevorderd 

wordt. 

De terugvorderingen van de steun toegekend aan bejaarden zijn gestegen met 27,91%. Het OCMW 

heeft in het verleden facturen betaald van enkele bewoners in een vreemd WZC in afwachting tot 

de verkoop van hun huis. In 2018 is er nog een huis verkocht en hebben we 21 438 EUR 

gerecupereerd van de ten laste genomen kosten. 

De recuperatie van huurtussenkomsten zijn gestegen. In 2018 zijn er meer huurtussenkomsten 

betaald zodat er meer kan gerecupereerd worden. 

We hebben ook een deel kunnen recupereren door de huursubsidies van de Vlaamse 

Gemeenschap. Cliënten kunnen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden huursubsidies 

ontvangen. Wanneer de huur betaald is door het OCMW worden de subsidies aan ons betaald. 

 

 
2.6. Financiële opbrengsten (75) 

Tabel 61: Overzicht financiële opbrengsten (75) 
 

FINANCIELE OPBRENGSTEN (75) R2017 R2018 % 

financiële opbrensten 326,35 40,92 -87,46% 

in resultaat genomen kapitaalsubsidies 1.932.231,86 1.925.960,77 -0,32% 

TOTAAL 1.933.566,32 1.932.558,21 -0,05% 

De financiële opbrengsten zijn gedaald. Dit is te verklaren door de dalende intrestvoet. In 2017 

hadden we een ook een afrekening van een borg van een woning ontvangen. 

In 2018 zijn er geen nieuwe kapitaalsubsidies geboekt. Jaarlijks wordt er een bedrag in opbrengst 

genomen a rato van het afschrijvingspercentage. In 2017 zijn er enkele oude kapitaalsubsidies 

volledig in opbrengst genomen zodat deze in 2018 zijn weggevallen. Dit verklaart de lichte daling. 
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2.7. Uitzonderlijke opbrengsten (76) 

Tabel 62: Overzicht uitzonderlijke opbrengsten (76) 
 

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (76) R2017 R2018 % 

meerwaarde op realisatie mat vaste activa 978.617,43 712.962,03 -27,15% 

TOTAAL 978.617,43 712.962,03 -27,15% 
 

Onderstaande verkopen werden gerealiseerd in 2018. Hierbij hebben we een meerwaarde van 

712 962,03 EUR gerealiseerd. 

 Grond Marcel Van der Aastraat: meerwaarde 46 952,49 EUR 

 Grond Pastoorsteenssensstraat 112: meerwaarde 246 455,87 EUR 

 Grond Vrasene C1065: meerwaarde 25 969,23 EUR 

 Grond Temse C332A: meerwaarde 36,68 EUR 

 Wagen 1AEC548: meerwaarde 2 500 EUR 

 Gronden Kallo Beverse Dijk: meerwaarde 391 047,76 EUR 
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Afkorting Omschrijving 

A&A Aankopen en Aanbestedingen 

AC Administratief Centrum 

ACT Actie binnen het meerjarenplan 2014-2019 

BBC Beleids- en Beheerscyclus 

BCSD Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CF Comité Financiën 

CLB Centrum voor leerlingbegeleiding 

CM Christelijke Mutualiteit 

CRM Customer Relationship Management 

DGAT Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

DMS Document Management Systeem 

DR Digitale Rapportage 

DVC Dagverzorgingscentrum 

EVI Een huis Voor Iedereen 

FAM Flexibel Aanbod Meerderjarigen 

FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

FO Financiële onderstand 

FRGE Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

FT FullTime (voltijds) 

GA Gezond Aanwezig 

GAW Groep van assistentiewoningen 

GEDIS Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer 

GG ADS Geestelijke Gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GPMI Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie 

HR Human Resources 

HRM Human Resources Management 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IKG InKomensGerelateerd 

IKZ Interne KwaliteitsZorg 

IP Internet Protocol 

KCC KlantenContact Center 

KV KortVerblijf 

LOI Lokaal OpvangInitiatief 

MAT Managementteam 

MIS Management Informatie Systeem 

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel 

NEC Normaal Economisch Circuit 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

POD Programmatorische Overheidsdienst 

PVF PersoonsVolgende Financiering 
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RIZIV RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering 

RMI Rijksdienst voor Maatschappelijke Integratie 

ROB RustOorden voor Bejaarden 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

RTH Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 

RVT Rust- en VerzorgingsTehuis 

RWO Regionaal Welzijnsoverleg 

TWE Tijdelijke WerkErvaring 

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VB Vast Bureau 

VDAB Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 

VOP Vlaamse OndersteuningsPremie 

VTE VolTijds Equivalenten 

WCD WoningComplex met Dienstverlening 

WZC Woonzorgcentra 

WZCOM Woonzorgcomité 

XP eXPerience 

ZPW Zorgpunt Waasland 

 


