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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 26 mei 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00028 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07 april 
2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07 april 2020.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 7 april 2020.

2 2020_RMW_00026 Aanvaarden schenking van Monument Chemical Kallo - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het bedrijf Monumental Chemical uit Kallo schenkt 15 laptops en 1 000 EUR aan het Sociaal Huis om 
in te zetten bij schoolgaande kinderen en jongeren.  DIt i.k.v. de maatregelen voor COVIT-19, waarbij 
les en huiswerkbegeleiding op afstand wordt georganiseerd. Kwetsbare gezinnen hebben niet altijd 
het nodige materiaal om dit op te vangen. 

Het Sociaal Huis zou dit materiaal en budget willen inzetten ter ondersteuning van de 
huiswerkbegeleiding en de leefloongerechtigde studenten.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de schenking van 15 laptops en 1 000 EUR van Monumental Chemical uit Kallo te aanvaarden.

3 2020_RMW_00025 Procedure tot verkoop gronden Bosstraat te Beveren - 
Goedkeuring

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
De gronden gelegen te Beveren, Bosstraat, kadastraal gekend Beveren 2de afdeling, sectie D 893 en 

D 894 met een oppervlakte van respectievelijk 6 840 m²  en 6 550 m² zijn vrij van pacht door 
minnelijke pachtverbreking. Mede door het kappen van bomen in opdracht van het OCMW, zijn de 
gronden een aanzienlijke tijd niet in gebruik geweest waardoor begroeid met struikgewassen, grassen 
en/of onkruid. Waarschijnlijk werden ze ook niet meer bemest.

Het schattingsverslag, opgemaakt door de firma Teccon bvba, d.d. 19 september 2019, wordt 
voorgelegd. Rekening houdend met de staat van de gronden werd de venale waarde, vrij van pacht, 
geschat op respectievelijk 48 000 EUR en 46 000 EUR.

Voorgesteld wordt om de gronden te koop aan te bieden volgens de procedure van publieke verkoop 
onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,50 % kosten) waarbij 
gewerkt wordt met een recht van hoger bod (min. 1 000 EUR) en hiervoor de nodige publiciteit te 
voeren.

Het vast bureau heeft in zitting van 23 maart 2020 beslist tot het agenderen van de publieke verkoop 
op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot verkoop van de gronden gelegen te Beveren, Bosstraat, sectie D 893 en D 894, via de procedure 
van publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,50% 
kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR).

4 2020_RMW_00027 Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod 
voor gronden, Gentstraat te Beveren   - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gronden gelegen te Beveren, Gentstraat sectie D 1231 - 1232 - 1233, met een oppervlakte van 

respectievelijk 5 110 m2 - 8 460 m2 en 5 350 m2, werden, na interesse van een aangelande, te koop 
gesteld. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 24 september 2019 de gronden te 
koop gesteld via de procedure van de publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimum 
waarde van 227 040 EUR (+12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod. De 
zittende pachter genoot een recht van voorkoop, maar heeft dit niet uitgeoefend.

Na voldoende publiciteit werd één geldig bod ingediend. Op basis van dit geldig bod werd de 
compromis ondertekend en de ontwerpakte werd opgemaakt.

Het vast bureau heeft in zitting van 4 mei 2020 beslist tot het agenderen van de goedkeuring van de 
ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
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de ontwerpakte van de verkoop van de gronden gelegen te Beveren, Gentstraat, sectie D 1231 - 1232 
- 1233, goed te keuren.

Artikel 2
tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting 
ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

Artikel 3
tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor investeringsuitgaven van het OCMW.

5 2020_RMW_00030 Ten verzoeke van sp.a: Effect coronacrisis op armoede 
en armoedeplan - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Door de coronacrisis zijn er velen die een deel van of zelfs hun volledige inkomen zien wegvallen. Het 
gaat om interimarbeiders, werkstudenten, freelancers, tijdelijk werklozen, enz. In vele steden en 
gemeenten leidde dit in maart en april tot stijgingen van meer dan 50% van het aantal leefloners. Maar 
ook in andere gezinnen die geen beroep doen op een leefloon, zal de coronacrisis een grote impact 
hebben. Bovendien dreigt de crisis nog uit te diepen en zullen de komende periode helaas 
werknemers hun job verliezen en zelfstandigen hun zaak moeten sluiten.

Wij hebben hierbij de volgende vragen:

 Zijn er al concrete cijfers over de stijging van het aantal leefloners in Beveren? En wat is de 
prognose voor de komende maanden?

 Kan er extra steun voorzien worden voor alle Beverenaars die op een uitkering terugvallen?
 Wat zullen de gevolgen zijn voor de armoede in Beveren? Kan dit becijferd worden?
 Zal het armoedeplan aangepast worden om beter gewapend te zijn tegen de Coronacrisis?

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Effect coronacrisis op armoede en armoedeplan" te behandelen.


