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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 juni 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00033 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 mei 
2020 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 mei 2020.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 mei 2020.

2 2020_RMW_00038 Jaarrekening en -verslag + kwijting bestuurders 2019 
Zorgpunt Waasland - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OCMW Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland.

Conform artikel 490 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur spreekt de algemene vergadering van de 
welzijnsvereniging zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat 
volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de vastgestelde 
jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.

Wij ontvingen van Zorgpunt Waasland de jaarrekening 2019, een jaarverslag 2019 en een 
toelichtende nota. 

Aan de raad wordt gevraagd:

 gunstig advies te verlenen voor de jaarrekening 2019 van Zorgpunt Waasland; 
 kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van Zorgpunt Waasland;
 een kwijting af te leveren voor de bestuurders van Zorgpunt Waasland met betrekking tot het 
boekjaar 2019;
 een afschrift van deze beslissing over te maken aan Zorgpunt Waasland.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
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gunstig advies te verlenen voor de jaarrekening 2019 van Zorgpunt Waasland

Artikel 2
kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van Zorgpunt Waasland

Artikel 3
een kwijting af te leveren voor de bestuurders van Zorgpunt Waasland met betrekking tot het boekjaar 
2019

Artikel 4
een afschrift van deze beslissing over te maken aan Zorgpunt Waasland.

3 2020_RMW_00034 Jaarrekening 2019 OCMW - Vaststelling
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De jaarrekening 2019 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad.

De jaarrekening 2019 is samengesteld uit:

- De beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie
- Financiële nota met de wettelijke schema's
- Samenvatting van de algemene rekeningen
- Toelichting

Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 8 147 415,90 EUR.
De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 1 838 610,96 EUR. 
Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 102 933 450,32 EUR.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de jaarrekening 2019 OCMW Beveren vast te stellen.

Artikel 2
de jaarrekening 2019 OCMW Beveren ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad en aan 
de toezichthoudende overheid.

4 2020_RMW_00037 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025/1 - 
Vaststelling

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1 
ter vaststelling voorgelegd. 
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Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreed 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
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025/1, deel openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, vast te stellen.

5 2020_RMW_00032 Rapportage organisatiebeheersing 2019 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur wordt 
organisatiebeheersing omschreven als volgt:

De gemeente staan in voor de organisatiebeheersing van hun activiteiten. Organisatiebeheersing is 
het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te 
verschaffen over:

1)      het bereiken van de doelstellingen;

2)      het beheersen van de risico’s;

3)      het naleven van wetgevingen en procedures;

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen;

6)      de bescherming van activa;

7)      het voorkomen van fraude.

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het 
managementteam. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen 
daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren 
werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 
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organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgend 
jaar.

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing 2019 opgemaakt. Aan de hand van 
de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing van de lokale besturen wordt de vooruitgang 
inzake organsatiebeheersing gerapporteerd. 

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, waaronder 
OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van 
cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor 
OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk van de rapportage 
organisatiebeheersing 2019 vindt men de ondernomen acties in 2019 terug op het gebied van de door 
Audit Vlaanderen geformuleerde aanbevelingen. 

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing 2019.

6 2020_RMW_00035 Pachtoverdrachten met pachtvernieuwing  - 
Kennisneming

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor volgende gronden werd pachtoverdracht aangevraagd, voorzien bij de wet (pachtwet art. 35), die 
aanleiding geeft tot pachtvernieuwing:

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Zaveldam en Beversedam, sectie B 866, C 1137, C 

1138 en C 1149/2, met een oppervlakte van respectievelijk 4 940 m², 1 710 m², 4 060 m² en 1 500 m², 
draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 januari 2020;

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Melselestraat, sectie D 521, met een oppervlakte van 

5 540 m² , draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 augustus 2019.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot kennisneming van volgende pachtoverdrachten met pachtvernieuwing: 

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Zaveldam en Beversedam, sectie B 866, C 1137, C 

1138 en C 1149/2, met een oppervlakte van respectievelijk 4 940 m², 1 710 m², 4 060 m² en 1 500 m², 
draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 januari 2020;

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Melselestraat, sectie D 521, met een oppervlakte van 

5 540 m² , draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 augustus 2019.
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7 2020_RMW_00029 Akte van ruiling om reden van openbaar nut voor het 
project Sabot gronden Grote Baan en Hazaarddam te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het sociaal bouwproject Sabot Melsele, op gronden eigendom van de 
Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) en van het OCMW Beveren, heeft het vast bureau 
in zitting van 27 mei 2019  de verdeling van de gronden tussen beide partijen, principieel 
goedgekeurd. Bepaalde gronden/delen van gronden dienen geruild te worden.

Het opmetingsplan betreffende de grondverdeling en de overdracht werd opgemaakt door de firma 
Irtas bvba, Sint-Niklaas. De vergoeding voor de te ruilen gronden werd geschat door Vastgoed 
Transacties van de Vlaamse Overheid. 

De gronden zijn kadastraal gekend Beveren 9de afdeling, sectie C 222m, Grote Baan 209 (eigendom 
GMH), sectie C 220p, Hazaarddam 16  en sectie C 229d, Hazaarddam 6 (eigendom OCMW).

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting verkoopt van het perceel sectie C 222m een 
oppervlakte van 732,26 m² aan het OCMW. Het OCMW verkoopt van het perceel sectie C 220p een 
oppervlakte van 113,33 m² en van het perceel sectie C 229d een oppervlakte van 16,36 m², samen 
129,69 m², aan de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.

Het OCMW dient voor deze ruil een opleg te betalen aan de Gewestelijke Maatschappij voor 
Huisvesting. De overeenkomst tot grondenruil is ondertekend en de ontwerpakte werd opgemaakt.

De akte wordt verleden voor de burgemeester. Alle kosten van deze akte worden door beide partijen, 
elk voor de helft, gedragen.

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C delen van nummers 220P en 229D met een 

totale oppervlakte van 129,69 m², te ruilen tegen de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie 
C delen van nummer 222M met een oppervlakte van 732,26 m² voor de realisatie van het project 
Sabot in Melsele mits een opleg door het OCMW.

Artikel 2
het ontwerp van de akte goed te keuren.

8 2020_RMW_00036 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).

9 2020_RMW_00031 Verkoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R 
Melsele en Trepelandstraat) - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele werd 
tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 25 oktober 2018.

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Luc Vande Velde, beëdigd landmeter te Gent op 26 februari 2020, is 
deze inneming gekend als lot 1 en heeft deze een oppervlakte van 693,36 m².

Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba op 21 april 2020, kon het Vast 
Bureau in zitting van 25 mei 2020 principieel akkoord gaan met deze verkoop aan de gemeente 
Beveren.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
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de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B met een oppervlakte 
van 693,36 m², te verkopen aan de gemeente Beveren voor de realisatie van het fietspad F425 
(tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) in Melsele;

Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.

10 2020_RMW_00039 Ten verzoeke van Groen: Optimalisatie werking LOI’s 
(lokale opvanginitiatieven)  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Dankzij de lokale opvanginitiatieven van het OCMW waarborgt ook onze gemeente de tijdelijke 
opvang van kwetsbare asielzoekers. Onze gemeente heeft een engagement van 19 bedden 
verspreidt over 9 locaties. 

Voorstel van besluit: 

1/ Het OCMW voorziet in een maximale bezettingsgraad van de beschikbare plaatsen. 

2/ Het OCMW respecteert de regionale bewoonbaarheidsnormen en de kwaliteitsnormen van Fedasil 
zodat er geen gedwongen sluiting moet komen omdat de woning niet langer voldoet aan de 
vooropgestelde normen. 

3/ Het OCMW voorziet activiteiten en uitwisselingsmomenten voor

de burgers en de bewoners van de opvanginitiatieven. 

4/ Het OCMW ondersteunt de bewoners in hun asielprocedure. 

5/ Het OCMW begeleidt de bewoners in hun zoektocht naar een woning op de privé-markt. 

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen het punt "Optimalisatie werking LOI’s (lokale opvanginitiatieven)" te 
behandelen.

11 2020_RMW_00040 Ten verzoeke van Groen: Samenleven in het 
superdiverse Beveren  - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In Beveren wonen meer dan 100 nationaliteiten. Er wonen mensen met een Belgische of andere 
nationaliteit, mensen in een asielprocedure, erkende vluchtelingen, intra-Europese migranten, mensen 
zonder wettig verblijf,…. Onze gemeente kenmerkt zich steeds meer door een toenemende diversiteit: 
een verscheidenheid aan culturen, groepen, socio-economische achtergronden,
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levensstijlen, opinies, behoeftes en belangen, … Deze verscheidenheid is een kans maar vormt voor 
sommigen ook een bedreiging. Een inclusieve samenleving waarbij iedereen zich veilig en 
gerespecteerd voelt, komt echter niet vanzelf. Daarom heeft Beveren meer dan ooit nood aan een 
beleid waarbij verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden en waarin mensen in hun 
verscheidenheid benaderd worden als medemensen .

Welke stappen zet de gemeente om samenleven in verbondenheid ook om te zetten in de praktijk? 

Erkende nieuwkomers volgen een inburgeringstraject bij de Agentschappen Integratie en Inburgering. 
Hier krijgen ze Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie. 

Samenleven en inburgeren is echter meer dan het volgen van een vorming en is ook meer dan een 
Vlaamse bevoegdheid. Een gemeente die wil verbinden, zet zich in om al deze mensen een warm 
onthaal te geven en te ondersteunen waar nodig. Naast informeren, doorverwijzen en ondersteuning 
vanuit het OCMW, zijn er als gemeente echter heel wat meer mogelijkheden om samenleven in de 
gemeente te bevorderen. 

Voorstel van besluit: 

De gemeente verbindt zich ertoe om: 

1/ een duidelijke missie en visie te formuleren over samenleven in een superdiverse context in 
Beveren 

2/ een buddy-traject op te zetten voor elke nieuwe inwoner die dit wenst

3/ jaarlijks minstens 1 activiteit of project op te zetten ‘Beveren Bindt’ dat expliciet inzet om mensen 
met diverse achtergronden samen te brengen en het samenleven te bevorderen

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen het punt "Samenleven in het superdiverse Beveren" te behandelen.

12 2020_RMW_00041 Ten verzoeke van sp.a: Extra Vlaamse middelen voor 
lokaal armoedebeleid - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De Vlaamse regering stelde een corona-armoedebestrijdingsplan op. Dit plan heeft als doel de 
hoogste noden te lenigen. Door de crisis leden veel mensen inkomensverlies. Voor vele kwetsbare 
gezinnen brengt deze crisis bijkomende moeilijkheden met zich mee. Steden, gemeenten en OCMW’s 
spelen een cruciale rol.   Als bestuursniveau staan zij het dichtst bij de burger. Het is dan ook geen 
toeval dat zij de regierol opnemen voor verschillende maatregelen in het corona-
armoedebestrijdingsplan en de bijhorende middelen bij hen terecht komen. 

Als we zien dat de kansarmoede in Beveren in 2019 - zonder de invloed van corona – reeds gestegen 
was tot 12,44 %, dan weten we dat we deze middelen goed zullen kunnen gebruiken. 

De eerste maatregel is een versterking van het lokale sociale beleid in functie van armoedebestrijding. 
De Vlaamse Regering stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor projecten van lokale besturen gericht 
op kwetsbare gezinnen.  Voor onze gemeente werd een extra budget van 91.339,61 euro voorzien.
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De tweede maatregel voorziet in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Ook hier wordt 
15 miljoen euro voorzien voor lokale besturen. Deze maatregel wordt nog verder uitgewerkt.

Voor beide maatregelen speelt de lokale autonomie.  Met andere woorden: onze gemeente kan vrij 
beslissen hoe het de middelen aanwendt.  Toch vraagt de Vlaamse regering bijzondere aandacht voor 
mensen die door de covid-19 crisis getroffen werden.

Daarom volgende vragen:

 Heeft het Vast Bureau al een beslissing genomen over hoe deze extra middelen zullen 
worden ingezet? 

1. Zo ja, hoe zullen de middelen worden ingezet?  
2. Zo neen, wanneer wordt hierover beslist? Wordt hiervoor advies gevraagd aan het 

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst?
 Worden deze middelen volledig ter beschikking gesteld van de Sociale Dienst van het 

OCMW/Sociaal Huis?  Of zal er ook een deel naar andere lokale partners gaan 
(armoedeorganisaties, CAW’s, sociale kruideniers, …)? Zo ja, wat is de verdeelsleutel en/of 
wat houdt deze samenwerking concreet in? 

 Kan gerapporteerd worden over de aanwending van de middelen aan de OCMW-raad?

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van sp.a het punt "Extra Vlaamse middelen voor lokaal armoedebeleid" te behandelen.


