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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 april 2019 

 
Punt 02: Vaststellen begrip dagelijks bestuur.   (D 03) 
 

De bevoegdheidsverdeling tussen het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn, voor 
wat betreft de vaststelling van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen in het kader van 
overheidsopdrachten, is gebaseerd op de definitie van het begrip dagelijks bestuur. 
Dit begrip dagelijks bestuur moet bij aanvang van de nieuwe legislatuur opnieuw  worden vast-

gesteld. 

Artikel 78,9° DLB bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor het vaststel-
len van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan, en deze taak niet kan 
delegeren aan het vast bureau. 

Door de ontwikkelingen van de afgelopen 12 jaar, zowel op vlak van wetgeving  - in juli 2017 trad 

de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking, met nieuwe, hogere drempelbedragen – 
als op vlak van het aantal dossiers en de complexiteit van dossiers, dringt een evaluatie en actu-

alisering van het begrip zich op. 
Het ontwerp van besluit voorziet volgende bevoegdheidsverdeling: 
Dagelijks bestuur = bevoegdheid vast bureau: 

- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het exploitatiebudget, met 
uitzondering van de meerjarige contracten waarvan de kostprijs  excl. btw over de totale looptijd 
hoger is dan 144 000 EUR. 

- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het investeringsbudget 

waarvan de kostprijs excl. btw maximaal 144 000 EUR bedraagt. 

- Opdrachten voor werken, leveringen en diensten in gevallen van dringende spoed die voort-
vloeien uit niet te voorziene omstandigheden. 

- Wijzigingen aan een overeenkomst voor werken, leveringen en diensten. Voor opdrachten 
waarvan de kostprijs excl. btw hoger is dan 144 000 EUR is het vast bureau enkel bevoegd voor 

zover de kost van de wijziging maximaal 10% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt. 
- Besluiten over leningen, waaronder het aangaan van leningen voor een periode langer dan 1 

jaar, de herschikking van leningen over een kortere, gelijke of langere periode,  en het nemen 
van besluiten over beleggingen, waaronder de belegging van kapitalen voor langer dan 1 jaar. 

- De goedkeuring van de te betalen bedragen inzake personeelsmateries en andere door hen 
vastgestelde vergoedingen. (erkentelijkheidspremies, zitpenningen, maaltijdcheques,…) 
In het ontwerp van besluit wordt verwezen naar de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de 

wet overheidsopdrachten. Deze drempel bedraagt momenteel 144 000 EUR, maar zal in de toe-
komst mogelijk nog worden geïndexeerd. Er werd voor deze formulering geopteerd om deze 

toekomstige indexeringen op te vangen. 
Het besluit voorziet daarnaast dat een voorafgaand visum van de financieel directeur vereist is 

voor verrichtingen en opdrachten (van dagelijks bestuur) die 10 000 EUR excl. btw overschrijden 
en voor de uitbetaling van toelagen die het bedrag van 50 000 EUR overschrijden.  

Meerwerken zijn onderworpen aan voorafgaand visum indien de kost van het meerwerk samen 

met de initiële opdracht de visumdrempel overschrijdt. 
 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 het begrip dagelijks bestuur voor de legislatuur 2019-2024 vast te stellen  

 het ontwerpbesluit dagelijks bestuur goed te keuren. 
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Punt 03: Goedkeuring toekomst project bemoeizorg.   (SH) 

 

In 2009 werd een project opgestart rond “bemoeizorg”. Dit project is vandaag een samenwer-
king tussen de Gewestelijke Maatschappij Huisvesting Beveren, OCMW's en gemeenten Temse, 
Kruibeke en Beveren en  Woonanker Temse. 

De betrokken partners binnen het project stelden vast dat er binnen hun werkingsgebied veel 

problemen met wooncultuur waren waarop geen passend antwoord kon geboden worden. Veel 
voorkomende problemen waren storend woongedrag en woongedrag dat schade toebracht aan 
het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij of van het OCMW. Meestal eindigde 

deze situatie met een uithuiszetting. 

Met bemoeizorg willen de partners ‘crisisinterventie’ kunnen aanbieden wanneer uithuiszetting 
dreigt. Bemoeizorg is dan ook niet vrijblijvend voor de huurder. Het heeft een dwingend ka-
rakter. De woonbegeleiding wordt door de vrederechter opgelegd als verplichte maatregel om 
uithuiszetting te voorkomen. Gaat de huurder niet akkoord, dan wordt de uithuiszetting uitge-

voerd. Het vonnis wordt niet betekend zolang bemoeizorg loopt. 

Het project stelt momenteel 0,5 VTE bemoeizorger te werk.  
De stuurgroep van het project deed een evaluatie en stelde vast dat het project onvoldoende ca-

seload heeft om rendabel te kunnen zijn. 

De stuurgroep vroeg de partners om een beslissing te treffen rond de toekomst van het project. 
Er waren volgende mogelijkheden: 

 Verderzetting van het project met uitbreiding van de regio om meer cases te genereren. 

 Het project inkantelen in een andere structuur. Bv. opvangnetwerk OCMW-CAW 
 Stopzetting van het project. 

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening adviseerde om het project stop te zetten om volgen-
de redenen: 

 Uitbreiding van de regio maakt het doelgebied te groot. Zeker gezien de beperkte case-
load. 

 Inkantelen in een andere structuur is moeilijk, gezien de doelstelling en samenstelling 

niet noodzakelijk overeenkomt. 

 Vaststelling dat er binnen de gemeente Beveren een stijgende nood is aan preventieve 
woonbegeleiding om overlast te voorkomen. Het project bemoeizorg start echter wan-
neer er reeds sprake is van overlast. De afdeling wil meer inzetten op pro actieve en out-

reachende acties. 

De stuurgroep besliste op 2 april 2019 om het project stop te zetten.  
Afdeling Maatschappelijke dienstverlening stelt bijkomend voor om het voorziene budget van 
gemeente en OCMW voortaan aan te wenden i.k.v. preventieve woonbegeleiding binnen de ge-

meente en wil hiertoe een voorstel uitwerken.  
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd:   

 kennis te nemen van de stopzetting van het project bemoeizorg 

 goedkeuring te hechten aan de voorgestelde wijziging  van bestemming van het budget 

voor  bemoeizorg. 
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Punt 04: Goedkeuring jaarrekening en vereffening tweede voorschot Dienst  

  Schuldbemiddeling Waasland.   (SH)                                                                . 

 
1. De jaarrekening 2018 van DSW werd vastgesteld door de algemene vergadering op 14 maart jl.   
Dienst Schuldbemiddeling Waasland vraagt om deze jaarrekening voor advies te agenderen op 

de  OCMW-raad. Zie bijlagen 'bundel BBC, resultatenrekening 2018/balans boekjaar 2018, resul-

taatverwerking 2018'. 
2. In de voormelde algemene vergadering werden de deelgenoten verzocht het tweede deel van 
de geïndexeerde bijdrage van 1,33 EUR per inwoner te vereffenen. Zie bijlage  ‘resultaatverwer-

king 2018’.  Dienst Schuldbemiddeling Waasland vraagt dit tweede voorschot te storten, uiterlijk 

30 juni as. 
De totale bijdrage voor het gemeentebestuur Beveren bedraagt 1,33 EUR x 48 433 inwoners =  
63 931,56 EUR .  De tweede voorschot bedraagt 32 725,42 EUR. 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van de jaarrekening van Dienst Schuldbemiddeling Waasland  

 de vereffening van het tweede voorschot t.b.v. 32 725,42 EUR goed te keuren. 
 
 
 

Punt 05: Goedkeuring voorstel statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.   (D 01) 
 

In zitting van 26 februari 2019 keurde onze raad voor maatschappelijk welzijn het voorstel tot 
statutenwijziging van Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed.  
Wij ontvingen een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Op hun raad van bestuur van 14 maart 2019 werd geen overeenstemming bereikt over het voor-
stel statutenwijziging. 

Om die reden werden de statuten niet aangepast. 

Op de vergadering kwamen de bestuursleden wel tot overeenkomst betreffende een nieuw 

voorstel tot statutenwijziging. 
Over alle administratieve wijzigingen in functie van het Decreet Lokaal Bestuur waren geen op-

merkingen. Deze worden op dezelfde manier in het nieuwe voorstel opgenomen.  
Het belangrijkste punt waar tot overeenstemming moest worden gekomen is de wijziging in de 

deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 

Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, doet SVK 

het volgende nieuwe voorstel: 

 Aan de privatieve deelgenoten vragen of zij hun vertegenwoordiging in de raad van bestuur 

en algemene vergadering al dan niet wensen te behouden. 

 Aan de gemeenten vragen of zij vrijwillig afstand wensen te doen van hun vertegenwoordi-
ging in de raad van bestuur en algemene vergadering en overeenkomstig artikel 483 van het 

Decreet over het Lokaal Bestuur hun ontslag te willen indienen bij de raad van bestuur van 

het Sociaal Verhuurkantoor. 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken onder volgende 

formule: 
  op basis van het aantal woningen in beheer: 

   * 3 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Sint-Niklaas 
   * 2 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Beveren en Lokeren 
   * 1 stemgerechtigd lid per overige deelgenoot voor de Raad van Bestuur 

   * 1 bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de Algemene Vergadering 
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 Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd) 

voor de raad van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 

SVK Waasland vraagt deze nieuwe voorgestelde statutenwijziging te agenderen voor goedkeu-
ring in de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de 
voorgestelde statutenwijziging van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
 
 
 

Punt 06: Vaststelling mandaten Sociaal Verhuurkantoor Waasland.   (D 01) 
 
Wij ontvingen een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  
In functie van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dienden zij hun statuten te wijzigen.  

Belangrijkste punt is de wijziging in de deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deel-

genoot.  
Volgend voorstel werd gedaan m.b.t. de OCMW-deelgenoten: 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of zij hun afvaardiging willen inperken onder volgende 
formule: 

  op basis van het aantal woningen in beheer: 
   * 3 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Sint-Niklaas 
   * 2 stemgerechtigde leden voor de Raad van Bestuur vanuit Beveren en Lokeren 

   * 1 stemgerechtigd lid per overige deelgenoot voor de Raad van Bestuur 

   * 1 bijkomend stemgerechtigd lid per OCMW-deelgenoot voor de Algemene Vergadering 

 Aan de OCMW-deelgenoten vragen om één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd) 

voor de raad van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 
SVK Waasland vraagt om ook plaatsvervangers aan te duiden. 
Na ontvangst van de individuele akkoorden van de deelgenoten, roept het SVK Waasland een 

nieuwe algemene vergadering bijeen. Dit om de statuten te wijzigen onder 2/3e meerderheid van 

de ‘oude’ algemene vergadering, onder toezicht van een notaris. 
Op basis van het statutenvoorstel vraagt SVK Waasland eveneens een nieuwe afvaardiging aan 
te duiden, zodanig dat het een nieuwe raad van bestuur en algemene vergadering kan samen-

roepen. 
Hierbij vragen zij erop toe te zien dat de afgevaardigde bestuursleden of zijn vervanger aanwezig 

kan zijn op de vergaderingen:  
- raad van bestuur: 2 vergaderingen per jaar 

-algemene vergadering: 2 vergaderingen per jaar 

 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 2 stemgerechtigde leden af te vaardigen voor de raad van bestuur van Sociaal Verhuur-
kantoor Waasland  

 2 plaatsvervangend stemgerechtigde leden af te vaardigen voor de raad van bestuur van 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland  

 1 bijkomend stemgerechtigd lid af te vaardigen voor de algemene vergadering van Soci-

aal Verhuurkantoor Waasland  

 1 bijkomend plaatsvervangend stemgerechtigd lid af te vaardigen voor de algemene ver-

gadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland 

 1 deskundige (niet-stemgerechtigd) af te vaardigen voor de raad van bestuur van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland. 
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