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Gemeente Beveren 

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

 
Punt 02: Zorgpunt Waasland: 

 intrekking gebruikersovereenkomst d.d. 19 december 2018 

 goedkeuring beheersovereenkomst met de OCMW’s van Beveren, Kruibeke,  
Sint-Niklaas en Zwijndrecht; 

 kennisname specifieke samenwerking.   (D 03)                                                                 .       
 
De gebruikersovereenkomst voor het patrimonium, tussen het Zorgpunt Waasland en het OCMW 

Beveren, werd goedgekeurd in de OCMW-raad van 19 december 2018. De inhoud van dit docu-
ment werd opgenomen  in de beheersovereenkomst onder hoofdstuk IV punt 3. 

 De beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de OCMW 's van de gemeenten Be-

veren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht en de bijlagen -specifieke samenwerking met de di-

verse OCMW 's worden voorgelegd.  

Het vast bureau van: 
*  11 februari 2019 is akkoord om de intrekking van de gebruikersovereenkomst voor te  

     leggen aan de OCMW-raad; 
- *  25 februari 2019 is akkoord om de goedkeuring en kennisname van de beheersovereenkomst  

    en de bijlagen voor te leggen aan de OCMW-raad. 
-  

Aan de raad wordt gevraagd: 

 om de gebruikersovereenkomst voor het patrimonium tussen het Zorgpunt Waasland en het 
OCMW Beveren, goedgekeurd in de OCMW-raad van 19 december 2018, in te trekken. 

 om de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de OCMW 's van de gemeen-

ten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht en de bijlage I - specifieke samenwerking 

met het OCMW Beveren goed te keuren. 

 om kennis te nemen van de bijlagen II - III - IV -specifieke samenwerking met het OCMW Krui-

beke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht. 

 
 

 
Punt 03: Goedkeuring kader organisatiebeheersing OCMW en gemeente Beveren.   (BM) 

 
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. Organisatiebeheer-
sing 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. 
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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. 

Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen wordt in Beveren het 

kader organisatiebeheersing uitgewerkt. In de loop van 2019 zal een eerste maal aan de raad ge-
rapporteerd worden over organisatiebeheersing en zal de AS-IS 2019 voorgesteld worden. Vanaf 
2020 zal de raad jaarlijks geïnformeerd worden over de genomen maatregelen en vooruitgang 

inzake organisatiebeheersing.  

 
Aan de raad wordt gevraagd het voorstel kader organisatiebeheersing OCMW en gemeente Be-
veren goed te keuren. 
 

 

 
Punt 04: Samenstelling gemeenschappelijk managementteam.   (D 11) 

 

De samenstelling van het managementteam wordt vastgelegd in artikel 179 van het Decreet Lo-
kaal Bestuur en bepaalt dat het managementteam minstens bestaat uit de algemeen directeur 
en de financieel directeur. Daarnaast kunnen ook andere personeelsleden waarvan de deelname 

aan het managementteam nuttig geacht wordt voor het functioneren van de gemeente deel 
uitmaken van het managementteam. 

 
Gezien de integratie van OCMW in de gemeente en de benoeming van één algemeen directeur en 

één financieel directeur voor beide rechtspersonen, voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er 
ook één gemeenschappelijk managementteam aangesteld wordt voor gemeente en OCMW. 

Ingevolge hiervan wordt, naast de decretaal vastgelegde leden, de volgende nieuwe samenstel-

ling voorgesteld voor het managementteam: 

- afdelingshoofd interne zaken 
- afdelingshoofd grondgebiedzaken 
- afdelingshoofd vrije tijd 

- afdelingshoofd sociaal huis 

- afdelingshoofd dienstverlening 
- diensthoofd personeel 
- beleidsadviseur 

 
Het akkoord van de raad wordt gevraagd. 

 
 
 

Punt 05: Verhoging fietsvergoeding OCMW-personeel.   (D 11) 
 

Wij ontvingen een bericht van de FOD financiën, administratieve zaken en fiscale zaken dat het 
sociaal en fiscaal vrijgesteld maximumbedrag van de fietsvergoeding verhoogd is tot 24 cent per 

kilometer (vanaf 1 januari 2017: 23 cent per kilometer). Deze verhoging kan ingaan vanaf 1 janu-
ari 2019. 
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Op basis van de geregistreerde kilometers voor het gemeentepersoneel in de periode van 1 juli 

2017 tot en met 30 juni 2018 kan de meerkost op jaarbasis geraamd worden op 2 600 EUR/jaar. 

Het vast bureau stelt voor om de fietsvergoeding te verhogen tot 24 cent per kilometer en dit 
met ingang van 1 januari 2019. 
 

Aan de raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhoging van de fietsvergoeding tot 24 

cent per kilometer per 1 januari 2019. 
 
 

 

Punt 06: Openbare verkoop via veiling van gronden, Hontenisse te Nederland.   (D 03) 
 
In het vast bureau van 14 juni 2018 werd beslist tot openbare verkoop via veiling van de gronden 
gelegen te Nederland Hontenisse. Het vast bureau van 12 september 2019 heeft notaris M.B. 

Stolker uit Hulst aangesteld. 

 
Aan de raad wordt gevraagd de ontwerpakte en bijhorende documenten, opgemaakt door no-

taris M.B. Stolker, voor de openbare verkoop bij inschrijving van de grond Nederland, Honte-

nisse sectie W 90 en W 94, totale oppervlakte 9ha74a10ca, goed te keuren. 
 
 

 
Punt 07: Vaststelling mandaten 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 soci-

ale 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 hebben zij hun statuten gewij-
zigd. 

In de nieuwe statuten wordt het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke deelge-

noot 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 

aangenomen mits voorafgaandelijke instemming van alle deelgenoten. 
De statutenwijziging werd goedgekeurd op onze raad voor maatschappelijk welzijn van 26 fe-

bruari 2019. 
DSW vraagt om voor 15 april 2019 de afvaardiging voor de raad van bestuur en de algemene 
vergadering aan te duiden.  

Voor de algemene vergadering vragen zij 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers aan te dui-
den. 

Uit deze 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers dient één vertegenwoordiger te worden aan-
geduid als lid van de raad van bestuur. 

Hierbij dient telkens tegelijkertijd een plaatsvervanger te worden aangeduid. 
Daarnaast kan elke deelgenoot 1 deskundige (niet-stemgerechtigd) afvaardigen voor de raad 
van bestuur (bv. algemeen directeur, hoofd sociale dienst, ...). 
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Conform art 484 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur worden de leden door de raad voor maat-

schappelijk welzijn aangewezen 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. 
 

Aan de raad wordt gevraagd: 

 twee stemgerechtigde vertegenwoordigers aan te duiden voor de algemene vergadering 
van DSW 

 twee plaatsvervangende stemgerechtigde leden aan te duiden voor de algemene vergade-

ring van DSW 

 uit de verkozen stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 
DSW één stemgerechtigd lid te kiezen voor de raad van bestuur van DSW 

 uit de verkozen stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 
DSW één plaatsvervangend stemgerechtigd lid te kiezen voor de raad van bestuur van DSW 

 één deskundige (niet-stemgerechtigd) aan te duiden voor de raad van bestuur van DSW. 

 
 
 

Punt 08: Vaststelling mandaten EthiasCo.   (D 01) 

OCMW Beveren is aangesloten bij EthiasCo.  

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de regelmatig samengestelde algemene vergadering de 

algemeenheid van de vennoten vertegenwoordigt. 

De raad van bestuur roept minstens één keer per jaar de gewone algemene vergadering bijeen in 
de eerste zes maanden van het jaar. 
Ieder bestuur is geldig vertegenwoordigd door een naar behoren benoemd lid van het bestuur. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dient de vertegen-
woordiging opnieuw geregeld te worden. 

Aan de raad wordt gevraagd: 

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van EthiasCo 

voor de volledige legislatuur 2019-2024 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
EthiasCo voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

 

 
 

Punt 09: Vaststelling mandaten Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt 

                        Waas & Dender.   (D 01)                                                                                     . 

OCMW Beveren is lid van het Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender. 

De vereniging heeft als doel een ruim, samenhangend en gevarieerd educatief aanbod te organi-

seren voor cursisten die basiscompetenties missen. 
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.  
Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.  

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

 één effectief vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van Centrum 

voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender 

 één plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering van 
Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender. 

 
 

 
 


