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Gemeente Beveren 

 
Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 januari 2019. 

 
Punt 02: Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie tot raadslid van mevrouw  
  Kristina De Roeck.  (D 03)                                                                                                    . 

 
Op de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de installa-
tievergadering van de gemeenteraad, werden de leden van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst verkozen, en legden de verkozen leden de eed af. 

Mevrouw Kristina De Roeck werd verkozen ingevolge de voordrachtsakte van de verbonden lijst 

CD&V, N-VA, Groen-sp.a, Open Vld, waarop volgende kandidaten werden voorgedragen: 
1. Mevr. Leentje Van Laere t.e.m. 30/06/2022 
2. Mevr. Hilde Maes t.e.m. 30/06/2022, opvolger dhr. Hendrik Deckers 

3. Mevr. Kristina De Roeck t.e.m. 30/06/2022, opvolger mevr. Martine Tindemans 

4. Mevr. Erna Tindemans t.e.m. 30/06/2021, opvolger mevr. Stefanie Van Remortel 
5. Dhr. Jelle Van Stappen, opvolger dhr. Koen Maes 

6. Dhr. Vincent Janssens 
7. Mevr. Debbie Vlaeminck 

Mevrouw De Roeck heeft zich echter verontschuldigd voor de eerste vergadering van de raad 

voor maatschappelijk welzijn, zij kon bijgevolg de eed als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst nog niet afleggen. 
De verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de geloofsbrieven 

werden goedgekeurd leggen, vόόr ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering vol-

gende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en onderte-

kenen de akte van eedaflegging: 
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Kristina De Roeck ambtsbevoegd. 
 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 de geloofsbrieven van mevrouw Kristina De Roeck goed te keuren 

 kennis te nemen van de eedaflegging van mevrouw Kristina De Roeck, als lid van het bijzon-

der comité voor de sociale dienst. 

 

 
 

Punt 03: Goedkeuring verslag d.d. 28 november 2018 van de raad van bestuur van  
  Zorgpunt Waasland.  (D 01)                                                                                               . 

 

Door de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland wordt het verslag van de vergadering van 28 

november 2018 voorgelegd. 
 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van voorgelegd verslag van de raad van bestuur 

van Zorgpunt Waasland d.d. 28 november 2018. 
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Punt 04: Kennisname besluit waarnemend Gouverneur d.d. 13 december 2018 betreffende  

  goedkeuring jaarrekening financiële boekjaar 2017.  (D 13)                                     . 
 

Na vaststelling van de jaarrekening 2017 door de OCMW-raad in zitting van 20 juni 2018, werd 

conform art. 174, §1 OCMW-decreet een afschrift bezorgd aan de provinciegouverneur. De jaar-
rekening 2017  werd op 13 december 2018 door de heer waarnemend gouverneur goedgekeurd 
zonder inhoudelijke opmerkingen. 

Wel wordt gevraagd aandacht te hebben voor een betere overeenstemming van de  

rapportering van het 4de kwartaal en de jaarrekening zelf.  
Enige toelichting wat de volledigheid van de digitale rapportering Q4 betreft: 
Conform het decreet moeten lokale besturen per kwartaal digitaal rapporteren over de ver-

richte transacties (ontvangsten/uitgaven).  
Dit kadert in de verplichte rapportering van Vlaanderen aan Europa (ESR-rapportering). 
Deze rapportering aan de Vlaamse overheid dient te gebeuren voor het einde van de maand 
die volgt op het kwartaal.  
Met betrekking tot de situatie 2017 werd eind januari 2018 (via de digitale rapportering) ge-

rapporteerd over het 4e kwartaal 2017, dus over de transacties van 2017. 
Maar, na de datum van inzending van de digitale rapportering Q4 werden er nog transacties op 
2017 geboekt omdat zij omwille van het transactiemoment dienden toegerekend te worden 
aan 2017.  

Het zijn deze transacties die dus geen deel uitmaakten van de digitale rapportering Q4 (want 

die was reeds ingestuurd) die voor het verschil zorgen met de uiteindelijke rekening 2017.  
De opmerking betreffende het tijdig insturen van de digitale rapportering Q4 is naar on-
ze mening onterecht. We houden ons strikt aan de opgelegde deadlines.  
 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd akte te nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 
2017 van het OCMW door de heer waarnemend gouverneur . 
 
 

 

Punt 05: Goedkeuring onderhandse verkoop grond, Leurshoek te Beveren.  (D 31) 

 
De grond gelegen te Beveren, Leurshoek, sectie B 563k is vrij van pacht. Deze grond is gelegen 
binnen het project Leurshoek met doelstellingen die te maken hebben met het sociaal woonbe-

leid. Voor de realisatie van dit project dient de gemeente deze grond aan te kopen. 

 
Aan de raad wordt gevraagd: 

 over te gaan tot de verkoop aan de gemeente Beveren, van de grond, gelegen te Beveren, 
Leurshoek, sectie B 563k met een oppervlakte van 85a98ca voor de prijs van 859 800 EUR 

 het ontwerp van de akte goed te keuren. 

 

 

 
 

 

 


