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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 7 april 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00024 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03 maart 
2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03 maart 2020.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03 maart 2020.

2 2020_RMW_00020 Jaarrapport klachten en meldingen 2019 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente maakt al een aantal jaren gebruik van een online toepassing voor burgers om 
meldingen te kunnen doen. Aanvankelijk werd er gewerkt met de toepassing 'Omnitracker', maar sinds 
juni 2018 werd het nieuw meldsysteem van Green Valley in gebruik genomen. Sinds 1 januari 2019 is 
dit meldpunt uitgebreid met een klachtenprocedure.

Er is een wezenlijk verschil tussen een melding en een klacht. Bij een melding wil de burger iets 
signaleren aan de gemeente zoals overlast of defecten. Er is pas sprake van een klacht wanneer de 
burger van oordeel is dat hij niet correct behandeld werd of dat er fouten werden gemaakt in een 
welbepaalde procedure.

Het decreet zegt dat we jaarlijks de klachten moeten rapporteren aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Maar omdat we een volledig beeld willen brengen van onze meldingen en klachten, zijn beide 
thema's hier in één rapport gebracht. Bovendien kunnen we op deze manier een aantal belangrijke 
zaken in kaart brengen:

 Zien we bepaalde klachten systematisch terugkomen en kunnen we daar verbeteracties 
tegenover zetten?

 Hebben gemeentelijke acties effect op het aantal meldingen? Een zeer opvallend voorbeeld 
vindt u bij de categorie zwerfkatten.

 Hoe is de verhouding tussen interne meldingen en externe meldingen? Extern wil zeggen dat 
de burger zelf de melding maakt in het digitaal loket. Bij interne meldingen heeft een 
medewerker van de gemeente zelf de melding gemaakt in het systeem (omdat de melding via 
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telefoon, mondeling of per mail werd bezorgd). Het is uiteraard de bedoeling om de burger 
meer en meer rechtstreeks gebruik te laten maken van het digitaal meldpunt.

 Meldingen per categorie: Kunnen we eventuele pieken in het jaar logisch verklaren?

Omdat het systeem van Green Valley zeer moeilijk te vergelijken is met het vroegere 'Omnitracker', 
zijn vergelijkende cijfers met 2018 beperkt in dit rapport.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarrapport klachten en meldingen 2019.

3 2020_RMW_00019 Addendum beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De technische dienst OCMW Beveren werd op 1 januari 2020 overgedragen aan Zorgpunt Waasland. 
Het "addendum bij bijlage I - beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en de Openbare 
Centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en 
Zwijndrecht - specifieke samenwerking met OCMW Beveren" regelt deze overdracht op materieel 
vlak. 

De overgedragen technische dienst zal verder ingezet worden in 2020, en mogelijks in de volgende 
jaren, voor het onderhoud van de site Windekind en het onderhoud van het sociaal patrimonium van 
het OCMW Beveren. 

Het OCMW Beveren brengt voor de exploitatie van de technische dienst Zorgpunt Waasland alle 
roerende goederen in van de technische dienst OCMW Beveren, zowel materiële als immateriële. De 
overeenkomst bevat tevens bepalingen rond het gebruik van de huisvestiging en de verrekening van 
kosten. 

In de bijlage vindt men een overzicht van de contracten, voertuigen en materialen die overgedragen 
worden op 1 januari 2020 aan Zorgpunt Waasland vanuit OCMW Beveren. 

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het addendum bij "bijlage I - beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en 
Zwijndrecht - Specifieke samenwerking met OCMW Beveren" goed te keuren. 

4 2020_RMW_00021 Procedure verkoop twee appartementen,  Kasteeldreef te 
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Beveren - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft in zitting van 19 september 2019 het voorstel 
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. Het vast 
bureau is in zitting van 27 januari 2020 principieel akkoord gegaan met de openbare verkoop via het 
onlineplatform Biddit en heeft de opdracht toegewezen aan notaris Lesseliers uit Beveren.

Op basis van het schattingsverslag, opgemaakt door de firma Teccon bvba d.d. 19 februari 2020, 
wordt voorgesteld de appartementen te verkopen aan de volgende minimumprijs:

- appartement bus 101: 157 500 EUR

- appartement bus 102: 152 500 EUR

Via de biddit procedure is de geraamde kost voor de verkoper ongeveer 4 000 à 5 000 EUR per 
appartement.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot verkoop van twee appartementen gelegen te Beveren, Kasteeldreef 17 bus 101 en 102, via de 
procedure van openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.

Artikel 2
de appartementen te verkopen voor een minimumprijs van 157 500 EUR voor appartement bus 101 
en 152 500 EUR voor appartement bus 102.

Artikel 3
opdracht te geven aan Notaris Lesseliers om de procedure van verkoop op te starten.

Artikel 4
tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting 
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte.

5 2020_RMW_00022 Wijziging rechtspositieregeling - Goedkeuring
Motivering
Inhoudelijke toelichting
Er zal op korte termijn een selectieprocedure opgestart worden voor de aanwerving van een algemeen 
directeur ingevolge de oppensioenstelling van de heer Jan Noppe.
Alvorens deze procedure op te starten, dienen een aantal zaken in onze rechtspositieregeling 
geüpdatet en aangepast te worden.

Volgende wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden daarom voorgesteld (zie bijlage):
- volledige rechtspositieregeling:
In alle artikels waar verwezen wordt naar 'gemeentesecretaris' of 'financieel beheerder' worden deze 
functienamen vervangen door respectievelijk 'algemeen directeur' en 'financieel directeur' conform de 
bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
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- artikel 9
Onze rechtspositieregeling voorziet momenteel dat decretale graden enkel via aanwerving kunnen 
ingevuld worden, terwijl wettelijk volgende procedures voorzien zijn:
aanwerving, bevordering of gelijktijdige aanwerving en bevordering.
Er wordt voorgesteld om het artikel in die zin aan te passen.

- artikel 10§2
In de tekst wordt voor onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk uitdrukkelijk 
verwezen naar Securex. 
Deze verwijziging moet geschrapt worden.

- algemeen
De gemeenteraad is het bevoegde orgaan voor de openverklaring van de functie van algemeen 
directeur.
De raad moet volgende zaken vastleggen bij de vacantverklaring (cfr. voorstel beslissing college d.d. 
27 januari 2020):
* de wijze van openverklaring (cfr. artikel 9 RPR)
* vaststellen van een wervingsreserve en de looptijd (cfr. artikel 22 RPR)
* inhoud van het vacaturebericht en de bekendmakingskanalen (cfr. artikel 14 RPR)
* de termijn van kandidaatstelling (cfr. artikel 15 RPR)
* de selectieprocedure (cfr. artikel 19 + bijlage IV RPR)
In bijlage IV (zie bijlage) is momenteel een procedure vastgelegd die bestaat uit:
- een schriftelijk gedeelte (nl. kennisproef en gevalsstudie)
- een assessment (nl. een postbakoefening, een simulatieoefening, testen en een competentiegericht 
interview)
- een mondeling gedeelte 
De mogelijkheid bestaat (cfr. andere besturen) om de selectieprocedure te wijzigen in die zin dat het 
schriftelijk gedeelte vervangen wordt door een verkennend gesprek met een grondige bevraging van 
het curriculum vitae, de motivatie en de interesse voor het werkterrein.

Het voorstel is om de voorziene procedure te behouden.

* nominatieve samenstelling van de selectiecommissie
Artikel 18§2 bepaalt dat een selectiecommissie die uitsluitend uit deskundigen bestaat de selectie 
voert. Tenminste een derde van de leden van de selectiecommissie zijn deskundigen die extern zijn 
aan het eigen bestuur. De selectiecommissie omvat voor alle selecties ten minste drie deskundigen. 
De aanstellende overheid kan uitzonderlijk en op basis van een grondige motivatie en na syndicaal 
overleg, vanwege de specificiteit van de functies, afwijken van het minimumaantal deskundigen. Voor 
die selectiegedeelten waarbij een assessment voorzien is, kan de selectiecommissie uitgebreid 
worden met een externe selectiedeskundige. De leden van de raad en van het uitvoerend orgaan van 
het bestuur kunnen geen lid zijn van een selectiecommissie in een selectieprocedure voor het eigen 
bestuur. ... Zij kunnen, evenals de representatieve vakorganisaties, wel als waarnemer tijdens de 
selectieproeven aanwezig zijn. Zij mogen niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het 
delibereren over de uitslag van de examens. ... De algemeen directeur of een door de algemeen 
directeur aangeduid personeelslid wordt aangesteld als voorzitter. Een door de algemeen directeur 
aangesteld personeelslid is de secretaris van de selectiecommissie.

In geval van een volledige uitbesteding van de procedure aan een extern bureau is het wellicht 
aangewezen om een personeelslid van het extern bureau als voorzitter en als secretaris aan te 
stellen.

* aard van de selectieprocedure 
Het voorstel is om aan artikel 24 een §3 toe te voegen waarin voor de decretale graden een 
uitzondering voorzien wordt op artikel 18§4, namelijk dat de selecties voor de decretale graden niet-
vergelijkend zijn. Hierbij wordt de meeste geschikte kandidaat gekozen op basis van een volledige 
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vergelijking van titels en verdiensten van alle kandidaten en een uitdrukkelijke motivering.

De voorgestelde bovenstaande wijzigingen zullen, na advies van de vakbonden en na goedkeuring 
van de raad, opgenomen worden in de rechtspositieregeling waarna de functie van algemeen 
directeur kan openverklaard worden en de selectieprocedure opgestart kan worden.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
om in de rechtspositieregeling in alle bepalingen de functienaam 'gemeentesecretaris' te vervangen 
door 'algemeen directeur' en de functienaam 'financieel beheerder' te vervangen door de functienaam 
'financieel directeur'.

Artikel 2
om artikel 9 als volgt te wijzigen: 'De decretale graden kunnen ingevuld worden via aanwerving, via 
bevordering of via gelijktijdige aanwerving en bevordering.

Artikel 3
om in artikel 10§2 de verwijziging naar Securex als externe dienst voor preventie en bescherming op 
het werk te schrappen.

Artikel 4
om aan artikel 24 een §3 toe te voegen: 'In afwijking van artikel 18 §4 zijn de selectieprocedures van 
de decretale graden niet-vergelijkend. De meest geschikte kandidaat wordt gekozen 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 uitdrukkelijke motivering van 
bestuurshandelingen.'

6 2020_RMW_00023 Wijziging arbeidsreglement: aanpassen bijlage VII 
deontologische code voor ambtenaren - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Ons arbeidsreglement werd vastgesteld door de raad in zitting van 15 december 2015 en bevat in 
bijlage VII een deontologische code voor ambtenaren.
Door diverse ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste versie van dit document.

Het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren werd voorgelegd aan het 
Managementteam en college/vast bureau en werd positief geadviseerd.
Het ontwerp werd eveneens ter advies voorgelegd aan de vakbonden.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren, toegevoegd als bijlage VII bij het 
arbeidsreglement, goed te keuren.



6/6


