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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 03 maart 2020 

 
 

1.  De raad keurt de voorgelegde wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de raad 

voor maatschappelijk welzijn goed. De gecoördineerde versie van betreffend reglement 
wordt goedgekeurd, rekening houdend met de juist goedgekeurde wijzigingen. 

2.  Aanstelling ontwerper voor nieuwbouw kinderdagverblijf Windekind, fase 2: vaststelling 

lastvoorwaarden en goedkeuring geraamde uitgave ten bedrage van 418 000 EUR inclusief 
btw en keuze van de mededingingsprocedure met onderhandeling als gunningswijze. 

3.  Akkoord wordt gegaan met de verkoop van een perceel grond, Nieuwe Baan, sectie C 751b, 

via procedure van openbare verkoop met een instelprijs van 10 EUR/m². Opdracht wordt 

gegeven aan notaris De Kesel Benoit om de openbare verkoop op te starten. 

4.  Naar aanleiding van de oprichting van het Zorgpunt Waasland dient er een pensioenover-
eenkomst/bilaterale overeenkomst gesloten te worden tussen OCMW Beveren en het Zorg-

punt Waasland met betrekking tot de overdracht van pensioenlasten/pensioenrechten van 
bepaalde medewerkers. Indien er geen pensioenovereenkomst zou worden afgesloten, loopt 
de responsabiliseringsbijdrage voor OCMW Beveren op voor de jaren 2019 tot en met 2025 tot 

een gecumuleerd bedrag van ongeveer 8 miljoen euro. 

Met een pensioenovereenkomst is de responsabiliseringsbijdrage voor de komende jaren 0 

euro voor OCMW Beveren. 

Kennis wordt genomen van de toelichting van de algemeen directeur van het Zorgpunt Waas-
land en akkoord wordt  gegaan om een pensioenovereenkomst/bilaterale overeenkomst te 
sluiten (op basis van het verdeelpercentage van 76,08%) tussen OCMW Beveren en Zorgpunt 

Waasland waarbij de volledige pensioenlast die ten laste ligt van het OCMW Beveren wordt 
overgedragen naar het Zorgpunt met ingang van 1 januari 2019 (cfr collectieve overdracht 
ouderenzorg en of de zorg voor personen met een handicap) of 1 januari 2020 (collectieve 

overdracht technische dienst)  

5.  Akkoord wordt  gegaan met de voorgelegde "overeenkomst in verband met de problematiek 
van de responsabiliseringskosten in het Zorgpunt Waasland voor de periode 2019-2025". 

6.  Akkoord wordt gegaan om de bilaterale pensioenovereenkomst tussen het OCMW Beveren 

en het Zorgpunt Waasland goed te keuren waarbij de volledige pensioenlast die ten laste ligt 
van het OCMW Beveren wordt overgedragen naar het Zorgpunt met ingang van 1 januari 

2020. 

7.  Akkoord wordt gegaan om de bilaterale pensioenovereenkomst tussen het OCMW Beveren 

en het Zorgpunt Waasland goed te keuren waarbij de volledige pensioenlast die ten laste ligt 
van het OCMW Beveren wordt overgedragen naar het Zorgpunt met ingang van 1 januari 2019  

 

 

 


