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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 15 december 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00054 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november   
2020 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november  2020.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 24 november  2020.

2 2020_RMW_00051 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025/2 - 
Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2 ter 
vaststelling voorgelegd. 

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een aangepaste financiële nota en een 
toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1



2/7

de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/2, deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
vast te stellen.

3 2020_RMW_00052 Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten in 2018 en 2019 (debiteurenrapport) - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 92 van het OCMW-decreet en artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, staat de financieel 
beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor het debiteurenbeheer, dit zowel van de 
fiscale als de niet-fiscale ontvangsten. 

Met betrekking tot de vervullling van deze opdracht rapporteert de financieel beheerder/financieel directeur 
in volle onafhankelijkheid aan het vast bureau en aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt het debiteurenrapport betreffende de jaren 2018 en 2019 
ter kennisname voorgelegd.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 2019.

4 2020_RMW_00053 Rapportering over de voorafgaande controle van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen in 2018 en 2019 (visumrapport) - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform het OCMW-decreet en het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel beheerder/financieel 
directeur minstens 1 maal per jaar aan de raad voor maatschappelijk welzijn  in volle onafhankelijkheid over 
de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de 
voorgenomen verbintenissen (maw het visum).

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van het vast bureau en de 
OCMW-secretaris/algemeen directeur. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het rapport over de voorafgaande controle van de 
wettigheid  en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019 ter kennisname 
voorgelegd.
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Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van 
de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019.

5 2020_RMW_00055 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten overgedragen vanuit het OCMW 
Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. 
De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland 
opgericht, met als hoofddoelstelling, het in de toekomst kunnen blijven verzekeren van een aanbod vanuit 
de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg.

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 het origineel meerjarenplan 
2020-2025 goedgekeurd. Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland werd 
goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 november 2020. 

In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd opgenomen dat het 
strategisch meerjarenplan en het operationeel plan voorgelegd wordt aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

Binnen het meerjarenplan van het lokaal bestuur Beveren werden voor het Zorgpunt Waasland volgende 
toelagen voorzien: 

Omschrijving budgetboekjaar Bedrag 2020 Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025

Toegestane werkingssubsidies Zorgpunt Waasland € 2.252.380,00 € 2.297.427,60 € 2.343.380,00 € 2.390.250,00 € 2.438.060,00 € 2.486.830,00

Gesco toelage Zorgpunt Waasland € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00

Toegestane investeringssubsidies - Zorgpunt Waasland € 476.563,33 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

Totaal € 3.011.554,33 € 2.880.038,60 € 2.925.991,00 € 2.972.861,00 € 3.020.671,00 € 3.069.441,00

De in het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland opgenomen bedragen voor Beveren zijn conform de 
gemaakte afspraken tussen Zorgpunt Waasland en OCMW Beveren. De toelagen zijn dezelfde gebleven ten 
opzicht van het initiële meerjarenplan.
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Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland.

6 2020_GR_00349 Eerstelijnspsychologische functie _samenwerking CGG Waas 
en Dender - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Hulpverleners in de eerste lijn worden, door een gebrek aan voldoende ambulante psychische 
hulpverlening, steeds meer geconfronteerd met de psychische kwetsbaarheid van hun cliënten. De huidige 
gezondheidscrisis verhoogt ook het aantal vragen naar ondersteuning hierin. 

Het Sociaal Huis wil initiatieven nemen om enerzijds de capaciteit van de ambulante psychische zorg te 
verhogen en anderzijds de expertise van hulpverleners op de eerste lijn te verhogen in hun werking met 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor wil het Sociaal Huis samenwerkingsverbanden 
opzetten tussen experten uit de geestelijke gezondheidszorg en hetalgemeen welzijnswerk (professionelen, 
mantelzorgers en vrijwilligers). De gemeente Beveren neemt hier een regierol op.

In een voorbereidend gesprek met het CGG, ter voorbereiding van een mogelijke 
samenwerkingsovereenkomst, werden de contouren van dit engagement besproken. De 
eerstelijnspsycholoog zou in dienst komen bij het CGG, maar ziet cliënten in het Sociaal Huis. De momenten 
zijn in te boeken door medewerkers van het OCMW via een online agendasysteem.

De psycholoog werkt halftijds waarvan 60 % direct contact met cliënten en 40% back office: overleg, 
contacten met andere hulpverleners, teamvergadering, administratie. Met 44 werkweken x aan 11 uur 
betekent dit 440 uur cliëntcontacten op jaarbasis.

Deze contacten zijn ‘eerstelijns’, met als doel een kortdurende begeleiding en/of psychoeducatie te geven 
(maximum vijf sessies). Indien er vervolgzorg nodig is in het CGG, bespreekt de psycholoog dit met het team 
van het CGG. Er wordt bekeken of dit op de wachtlijst kan of moet voorgenomen worden. De psycholoog is 
op vraag aanwezig op het teamoverleg in het Sociaal Huis.

We stellen voor om reeds in januari te starten met deze dienstverlening, vanaf het ogenblik dat het CGG 
hiertoe een eerstelijnspsycholoog heeft aangeworven. Stad Sint-Niklaas overweegt de andere halftijdse 
functie op te nemen, zodat een voltijdse psycholoog kan aangesteld worden.

Bij de start van de tewerkstelling wordt een loonkost van zes maanden uitbetaald aan het CGG, een tweede 
schijf wordt in het najaar 2021 uitbetaald. In geval de tewerkstelling voortijdig wordt beëindigd, wordt het 
niet-gebruikte saldo van de loonkost teruggestort door het CGG. Dit wordt vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Het Sociaal Huis stelt voor de subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de OCMW aan te wenden. 
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Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
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 
hulpverlening in het Sociaal Huis van Beveren. Dit met een halftijdse eerstelijnspsycholoog, waarvan de kost 
op halfjaarlijkse basis door het lokaal bestuur wordt gefinancierd.

Artikel 2
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)) hiervoor aan te wenden en dit aldus op te nemen in de eerstvolgende budgetwijziging. . 

Artikel 3
het vast bureau te belasten met de uitvoering van deze opdracht. 

7 2020_GR_00347 Goedkeuring oprichting VZW wijkgezondheidscentrum 
Beveren-Zwijndrecht - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het Bestuursakkoord 2019-2024 bevat het speerpunt "Gezondheidszorg: investeren in toegankelijke en 
betaalbare gezondheidszorg". Dit omvat:  "De komende periode wil het bestuur een onderzoek doen naar de 
oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Een wijkgezondheidscentrum - ook medisch huis genoemd - is 
een groepspraktijk waar je een beroep kan doen op verschillende zorgverleners: huisartsen, kinesisten, 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten., ... De samenstelling van het team kan verschillen per 
wijkgezondheidscentrum. De wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid door de 
financiële drempel weg te halen en verschillende disciplines samen te brengen. "

Een wijkgezondheidscentrum (WGC) verkleint de sociale gezondheidsongelijkheid bij inwoners.   

De kwaliteit van de wijkgezondheidscentra werd onderzocht in 2 studies:

1. De studie uit 2008 van het Federaal Kenniscentrum (KCE), onder leiding van professor 
gezondheidseconomie Lieven Annemans (UGent).

2. De studie van het Intermutualistisch Agentschap uit 2017 is een actualisatie van de studie uit 2008 
van het Federaal Kenniscentrum (KCE). De  toen toegepaste methodologie werd hernomen. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) maakte een vergelijking tussen het forfaitair 
systeem en de prestatie financiering inzake kost en kwaliteit. Het IMA actualiseerde deze oefening op basis 
van de data van alle ziekenfondsen, en onderzocht bovendien de verschillen tussen de 
wijkgezondheidscentra onderling.   Het IMA analyseerde daartoe twee steekproeven van telkens 50.000 
patiënten met dezelfde eigenschappen (leeftijd, geslacht, socio-economisch profiel,…). De eerste groep 
werd verzorgd in het forfaitaire systeem en de tweede groep in de prestatiefinanciering.

Belangrijke vaststellingen 
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Uit de gegevens blijkt dat de mensen die ingeschreven zijn in een wijkgezondheidscentrum over het 
algemeen jonger en meer kwetsbaar zijn op socio-economisch vlak dan de gehele Belgische 
bevolking.  

De wijkgezondheidscentra en de prestatiefinanciering kosten de ziekteverzekering evenveel. De 
wijkgezondheidscentra kosten meer in de eerste lijn (huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en 
verpleegkundige verzorging), maar minder in de tweede lijn(ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
geneesmiddelen,…). 

De patiënt zelf is goedkoper af bij een wijkgezondheidscentrum. De patiënt betaalt geen remgeld en gezien 
hij minder beroep doet op de tweede lijn moet hij daarvoor ook minder uit eigen zak betalen. 

De wijkgezondscentra scoren voor een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter dan de 
prestatiefinanciering. De dekkingsgraad voor griepvaccinatie bij ouderen en voor borstkanker- en 
baarmoederhalskankerscreening bij vrouwen ligt zo hoger. Artsen schrijven ook zowel minder als betere 
antibiotica voor, en nemen vaker hun toevlucht tot goedkope varianten van geneesmiddelen. Diabetici 
worden beter opgevolgd. Dit neemt niet weg dat er  nog ruimte is voor verbetering rekening houdend met 
nationale en internationale aanbevelingen. 

De IMA-studie bevestigt  dat de wijkgezondheidscentra meer toegankelijk zijn voor patiënten met een 
kwetsbaar profiel. 

Het Sociaal Huis vraagt de gemeenteraad  i.k.v. de oprichting van een wijkgezondheidscentrum (WGC) nu de 
 goedkeuring voor:

1. de oprichting van een VZW Wijkgezondheidscentrum Beveren-Zwijndrecht met afvaardiging vanuit 
beide lokale besturen, aangevuld met een onafhankelijke actor uit de medische en welzijnssector, 
in het bestuur.

2. het ontwerp van de statuten (zie bijlage)
3. het project- en financieel plan van de geplande VZW (zie bijlage).
4. de  integrale bestemming van de subsidie voor armoedebestrijding t.b.v. 91 339,61 EUR voor het 

wijkgezondheidscentrum,
5. optrekken van het bedrag van de renteloze lening: de geplande VZW heeft een startbudget nodig. In 

Beveren werd dit voorzien in de vorm van een renteloze lening voor een bedrag van 152 900 EUR 
(principieel akkoord Vast Bureau dd 28 september 2020). Een verdere analyse en bevraging bij het 
WGC De Kempen, wijst uit dat het te prefinancieren aandeel van de eerste jaren hoger moet 
gebudgetteerd worden. Concreet komt dit nu op  373 000 EUR. De sociale huizen van Beveren en 
Zwijndrecht stellen voor om de prefinanciering te verdelen a rato van het inwonersaantal per 
gemeente: 72% voor Beveren, ofwel 268 560 EUR  en 28% voor Zwijndrecht, ofwel 104 440 EUR. 

Het Sociaal Huis van Beveren vraagt akkoord om het bedrag van de renteloze lening bij de 
eerstvolgende budgetwijziging op te trekken naar 177 221 EUR. De gemeente Zwijndrecht zal, naast 
de investering van hun subsidie voor armoedebestrijding (37 525,63 EUR), ook een bankwaarborg of 
een renteloze lening voor hun aandeel voorstellen aan de OCMW raad van Zwijndrecht in december 
2020. 

        6. het Vast Bureau aan te stellen voor de verdere uitvoering. 

 



7/7

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de oprichting van een VZW Wijkgezondheidscentrum Beveren-Zwijndrecht goed te keuren. 

Artikel 2
het voorgelegde ontwerp van de statuten goed te keuren. 

Artikel 3
het voorgelegde project- en financieel plan van de geplande VZW goed te keuren. 

Artikel 4
de subsidie voor armoedebestrijding t.b.v. 91 339,61 EUR voor het wijkgezondheidscentrum te bestemmen.

Artikel 5
het bedrag van de renteloze lening bij de eerstvolgende budgetwijziging op te trekken naar 177 440 EUR.

Artikel 6
het Vast Bureau te belasten met de opdrachten die hieruit voortvloeien.  


