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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 februari 2019 

 
Punt 02: Vaststellen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor  
  maatschappelijk welzijn.   (D 03)                                                                                   . 

 
Ingevolge artikel 38 en 74 DLB moet de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn  
bij de aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststellen waarin aanvul-
lende maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad. 

Omdat de bepalingen voor 99% gelijkaardig zijn, wordt er gekozen voor één reglement voor bei-

de raden. Dit reglement is gebaseerd op het vorige huishoudelijk reglement van de gemeente-
raad en is quasi identiek mits een aantal aanpassingen aan het DLB en de voortschrijdende digi-
talisering. 

Achtereenvolgens wordt het volgende besproken: 

1. Bijeenroeping gemeenteraad en de bijhorende termijnen en manieren van kennisgeving  
     aan de raadsleden 

2. Openbare of besloten vergadering 
3. Informatieverstrekking betreffende de raad aan de inwoners 
4. Stemming en wijze van vergaderen 

5. Notulen en zittingsverslag van de raad 
6. Raadscommissies – fracties (enkel gemeenteraad): de mogelijkheid tot het aanduiden van  
    een ondervoorzitter wordt toegevoegd. 

7. Verzoekschriften van burgers 

8. Presentiegeld 

9. Bepalingen over het BCSD (enkel OCMW-raad) 
10. Faciliteiten en vergoedingen 

11. Communicatie met de OCMW-verenigingen (enkel OCMW-raad) 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het huishoudelijk reglement vast te 
stellen. 

 
 

 
Punt 03:  Goedkeuring openbare verkoop woning, Kerkplein 15 te Melsele.   (D 03) 
 

De raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2017 heeft principieel beslist om de wo-
ning, Kerkplein 15 te Melsele, openbaar te verkopen. De ontwerpakte, opgemaakt door notaris 

Haeck, wordt voorgelegd. 
 

Aan de raad wordt gevraagd: 

 de ontwerpakte voor de openbare verkoop van de woning, Kerkplein te 15 Melsele, opge-

maakt door notaris Haeck, goed te keuren 

 de instelprijs goed te keuren. 
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Punt 04: Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  (D 01) 

 

Wij ontvingen een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  
In functie van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dienen zij hun statuten te wijzigen.  
De raad van bestuur stelde een voorstel tot statutenwijziging op.  

Belangrijkste is een wijziging in afvaardiging van de deelgenoten. 

Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, doet SVK 
volgend 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 tot één stemge-

rechtigd lid per deelgenoot voor de raad van bestuur en één bijkomend stemgerechtigd lid 

per OCMW-deelgenoot voor de algemene vergadering. 
 Aan de OCMW-deelgenoten vragen of één deskundige af te vaardigen (niet-stemgerechtigd)  

          voor de raad van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 
Om bovenstaande reden vraagt het SVK Waasland principieel akkoord te gaan met de voorge-
stelde statutenwijziging. 

Nadien voorziet het SVK Waasland een algemene vergadering op 14 maart 2019 om 18 uur. Dit 
om de statuten te laten wijzigen onder 2/3 meerderheid van de 'oude' algemene vergadering, 
onder toezicht van een notaris. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de 

voorgestelde statutenwijziging van SVK Waasland. 
 

 
Punt 05: Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Dienst voor Schuldbemiddeling  

  Waasland.   (D 01)                                                                                                                         . 
 

OCMW Beveren is deelgenoot van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW). 
De welzijnsvereniging heeft als doel het uitbaten van een dienst voor schuldbemiddeling in het 

bijzonder belast met de dossiers collectieve schuldenregeling haar doorgestuurd door de sociale 
diensten van de aangesloten gemeenten (Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas). 
Wij ontvingen een schrijven van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

Gelet op de nieuwe bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur dienen de statuten van DSW te 
worden gewijzigd. 

In de voorgestelde statutenwijziging wordt het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van 
elke deelgenoot in de algemene vergadering herleid van 3 naar 2. 

Dit brengt een vermindering teweeg van de rechten van de deelgenoten in welk geval artikel 20 
van de huidige statuten van DSW bepaalt dat een dergelijke wijziging enkel kan worden aange-

nomen mits voorafgaandelijke instemming van alle deelgenoten. 

De buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de statuten en het verlijden van de ak-
te door een notaris, zal doorgaan op 14 maart 2019 om 17.30 uur. Deze algemene vergadering zal 
nog doorgaan met de huidige bestuursleden van DSW. 

Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland vraagt om de statutenwijziging te agenderen in de 
raad voor 14 maart. 
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Na 14 maart en voor 15 april 2019 vragen zij de afvaardiging voor de raad van bestuur en de al-

gemene vergadering van DSW aan te duiden. Dit zal worden geagendeerd op onze raad van 

maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. 
 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de 

voorgestelde statutenwijziging van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

 
 
 

Punt 06: Vaststelling mandaten Zorgpunt Waasland.   (D 01) 

 
Het OCMW van Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland, een OCMW-vereniging van pu-
bliekrecht. 
De vereniging heeft als doel woonzorg te verstrekken of zorg te verlenen aan personen met een 

beperking door voorzieningen, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners.  

De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging 
(OCMW van Beveren, OCMW van Kruibeke, OCMW van Sint-Niklaas en OCMW van Zwijndrecht). 

Overeenkomstig art. 226 OCMW-decreet worden de OCMW's vertegenwoordigd door leden van 

hun raad voor maatschappelijk welzijn. Hun mandaat duurt zolang ze lid zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of tot bij de installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk wel-
zijn.  

Voor elke afgevaardigde wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze plaatsvervanger 
wordt op dezelfde wijze aangeduid als de afgevaardigde die hij vervangt. 

Er worden 3 afgevaardigden aangewezen per OCMW. 
De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur. 

Elke deelgenoot mag 3 bestuurders afvaardigen. 
In de vergaderingen van de raad van bestuur beschikt elke bestuurder over één stem. 

Voor de aanduiding van de raadsleden die dienen afgevaardigd, zowel voor de algemene verga-

dering als voor de raad van bestuur, moet ook rekening worden gehouden met volgende bepa-

lingen uit het Decreet Lokaal Bestuur: 
art 484 § 1. 
De openbare centra voor maatschappelijk welzijn zijn in de organen van de welzijnsvereniging 

vertegenwoordigd door leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De leden, vermeld in het eerste lid, worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangewe-
zen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste kandidaat in jaren 

verkozen. 
Als het mandaat van afgevaardigde in de bestuursorganen een einde neemt of bij een verhinde-

ring kunnen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst die het betreffende 
lid heeft voorgedragen, samen een kandidaat-lid aanwijzen, behalve als de vertegenwoordiger 
in de bestuursorganen van de vereniging was verkozen als jongste in jaren bij staking van stem-

men. 
art. 474 § 3 

Indien alle leden van een welzijnsvereniging of alle deelgenoten van een autonome verzorgings-
instelling openbare rechtspersonen zijn, bedraagt het aantal leden van de raad van bestuur van 

deze samenwerkingsverbanden maximaal vijftien. Maximaal twee derden van de leden is van 
hetzelfde geslacht. 
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Art. 474 § 2 van het decreet bepaalt dat de leden van de raad van bestuur en de algemene verga-

dering van de welzijnsverenigingen en de autonome verzorgingsinstellingen per bijgewoonde 

vergadering een presentiegeld kunnen ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste be-
drag dat uitkeerbaar is aan een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor een zitting van 
de raad voor maatschappelijk welzijn van een deelnemend openbaar centrum voor maatschap-

pelijk welzijn. 

 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 3 effectieve afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van Zorgpunt 
Waasland 

 3 plaatsvervangende afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergadering van Zorg-
punt Waasland 

 3 bestuurders aan te duiden voor de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland. 

 

 

 
Punt 07: Vaststelling mandaten vzw LOGO Waasland.   (D 01) 
 
Zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren zijn lid van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg 

Waasland, afgekort LOGO-Waasland. 
Logo-Waasland heeft tot doel het op centraal Vlaams niveau  geplande  preventiebeleid uit te 

voeren en het lokale gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen. 
Ingevolge de installatie van de nieuwe raden dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden 

aangeduid. 
De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  

Ieder lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem. 
Aangezien zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren lid zijn van de algemene vergade-
ring van Logo-Waasland vzw en aangezien dit juridisch aparte entiteiten blijven, kunnen bei-

den lid blijven van de algemene vergaderingen en dus beiden een stemgerechtigd lid aandui-

den. 
De raad van bestuur bestaat uit minstens 3 leden en maximaal 18 leden, benoemd door de al-
gemene vergadering. 

8 mandaten gaan naar de invulling van de verschillende lokale besturen 
OCMW/gemeente/stad, zijnde Beveren, Hamme, Kruibeke, Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Ste-

kene, Temse en Waasmunster. 
Voor het mandaat van bestuurder in de raad van bestuur (en dagelijks bestuur) wordt 1 per-

soon afgevaardigd (of OCMW of gemeente). 

Deze mandaten zijn onbezoldigd. 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 één stemgerechtigd lid aan te duiden voor de algemene vergadering van Logo-Waasland vzw 

  één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
Logo-Waasland vzw.  
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Punt 08: Vaststelling mandaten Waasse Landmaatschappij.   (D 01) 

 

OCMW Beveren is vennoot bij de Waasse Landmaatschappij. 
De vennootschap heeft als doel: 
- de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, inzon-

derheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een voldoen-

de aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van ge-
meenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur 
- bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of onge-

schikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te 

vervangen 
- gronden en panden verwerven voor realisatie van sociale woonprojecten en de terbeschikking-
stelling van percelen in sociale verkavelingen. 
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.  

Zij komt minsten éénmaal per jaar bijeen.  

Het is wenselijk dat wij namens OCMW Beveren vertegenwoordigd worden op de algemene ver-
gaderingen van deze maatschappij.   

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 één effectieve vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de 

Waasse Landmaatschappij  

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergaderingen 

van de Waasse Landmaatschappij. 

 

 
 

Punt 09: Vaststelling mandaten Polders en Wateringen.   (D 01) 
 

Het OCMW Beveren wordt als eigenaar van landbouwgronden in de algemene vergaderingen van 
de polderbesturen vertegenwoordigd door één mandataris. 

Deze vertegenwoordiging geldt voor volgende polderbesturen: Polder van het Land van Waas, 
Polder tussen Schelde en Durme (Zele), Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en Polder van Bornem. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dient deze vertegen-
woordiging opnieuw geregeld te worden. 
 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd één vertegenwoordiger aan te dui-

den voor de algemene vergadering van de Polder van het Land van Waas, de Polder tussen 

Schelde en Durme (Zele), de Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en de Polder van Bornem. 
 
 
 

 

 

 


