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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 07 april 2020 

 
 

1.  Door de raad wordt kennis genomen van het jaarrapport klachten en meldingen 2019. 

2.  De raad hecht goedkeuring aan het addendum bij "bijlage I - beheersovereenkomst tussen 
het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn van de gemeen-

ten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht - Specifieke samenwerking met OCMW 
Beveren".  

3.  Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft in zitting van 19 september 2019 het voor-
stel goedgekeurd om de appartementen gelegen te Beveren, Kasteeldreef 17, bus 101 en 102, 

te verkopen en de opbrengst te investeren in de aankoop van een nieuwe doorgangswoning.  

Voorgesteld  wordt de appartementen te verkopen aan de volgende minimumprijs: 
- appartement bus 101: 157 500 EUR 
- appartement bus 102: 152 500 EUR 

De  raad beslist tot verkoop van twee appartementen gelegen te Beveren, Kasteeldreef 17 
bus 101 en 102, via de procedure van openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.en de-

ze  te verkopen voor een minimumprijs van 157 500 EUR voor appartement bus 101 en 152 
500 EUR voor appartement bus 102. De opdracht wordt gegeven aan Notaris Lesseliers om de 

procedure van verkoop op te starten en tot het ontslaan van de Algemene Administratie van 

de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij over-
schrijving van de authentieke akte. 
 

4.  De raad beslist om in de rechtspositieregeling in alle bepalingen de functienaam 'gemeente-

secretaris' te vervangen door 'algemeen directeur' en de functienaam 'financieel beheerder' 
te vervangen door de functienaam 'financieel directeur'. 
Artikel 9 wordt  als volgt gewijzigd: 'De decretale graden kunnen ingevuld worden via aan-

werving, via bevordering of via gelijktijdige aanwerving en bevordering. 

In artikel 10§2 wort de verwijziging naar Securex als externe dienst voor preventie en be-
scherming op het werk geschrapt. 
Aan artikel 24 een §3 wordt toegevoegd: 'In afwijking van artikel 18 §4 zijn de selectieproce-
dures van de decretale graden niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt geko-

zen op basis van een volledige vergelijking van titels en verdiensten en een uitdrukkelijke 

motivering overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uit-
drukkelijke motivering van bestuurshandelingen.' 

 

5.  Het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren, toegevoegd als bijlage VII bij het ar-

beidsreglement wordt goedgekeurd. 

 



  
CONTACTADRES BRIEFWISSELING 

Secretarie Aan het college van burgemeester en schepenen 

Stationsstraat 2 ● 9120 Beveren Stationsstraat 2 ● 9120 Beveren 

T 03 750 15 11 ● F 755 26 23 GELIEVE IN UW ANTWOORD ONS KENMERK TE VERMELDEN 

secretarie@beveren.be www.beveren.be 

 

 

 


