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SECRETARIE 

   

 
Overzichtslijst van de beslissingen raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december  2020 

 
 

1.  De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de vaststelling van de aanpassing 

van het meerjarenplan 2020/2025/2, deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

2.  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport over de invordering van 

fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018/2019. 

3.  Vervolgens neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het rapport over de voor-

afgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis-
sen in 2018/2019. 

4.  Alsook neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van de aanpassing van het meer-

jarenplan 2020/2025 van Zorgpunt Waasland. 

5.  De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord een samenwerkingsovereenkomst af te 

sluiten met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Waas en Dender vzw, Parklaan 
14B te Sint-Niklaas voor de oprichting van een eerstelijnspunt voor psychische hulpverle-

ning in het Sociaal Huis van Beveren. Dit met een halftijdse eerstelijnspsycholoog, waarvan 
de kost op halfjaarlijkse basis door het lokaal bestuur wordt gefinancierd. 

De subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de OCMW (KB van 13 mei 2020, gewijzigd bij KB 
van 3 juli 2020 (BS 9 juli 2020)) worden hiervoor aangewend en wordt dit aldus opgenomen  

in de eerstvolgende budgetwijziging.  
Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze opdracht.  

6.  De oprichting van een VZW Wijkgezondheidscentrum Beveren-Zwijndrecht wordt door de 

raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd, alsook het voorgelegde ontwerp van de sta-
tuten. 

Tevens wordt het voorgelegde project- en financieel plan van de geplande VZW goedge-
keurd.  

De subsidie voor armoedebestrijding t.b.v. 91 339,61 EUR voor het wijkgezondheidscentrum 

wordt hiervoor bestemd. 
Het bedrag van de renteloze lening bij de eerstvolgende budgetwijziging wordt  opgetrokken 

naar 177 440 EUR. 

Het Vast Bureau wordt belast met de opdrachten die hieruit voortvloeien.   

 


