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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 januari 2020

OPENBARE ZITTING

1 2020_RMW_00007 Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 en 27 
december 2019 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 en 27 december 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan de verslagen van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 en 27 december 
2019.

2 2019_RMW_00063 Voorstel van armoedeplan  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De afdeling Maatschappelijke dienstverlening legt een voorstel van armoedeplan voor ter goedkeuring.

De stijgende armoedeproblematieken en vermaatschappelijking van de zorg vragen om extra acties. De 
afdeling Maatschappelijke dienstverlening stelde een armoedeplan op met enkele concrete focuspunten (zie 
bijlage). Deze focuspunten werden vooropgesteld op basis van vaststellingen binnen de hulpverlening, 
omgevingsanalyse en aanbevelingen van externen als VVSG, armoede organisaties, ...

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het voorstel van armoedeplan goed te keuren.

3 2019_RMW_00066 Rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 - Kennisneming

Motivering
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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.

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 opgemaakt.

Audit Vlaanderen is het agentschap dat minimaal één maal per legislatuur een externe audit uitvoert bij alle 
lokale besturen. Audit Vlaanderen hecht er veel belang aan dat organisatiebeheersing gedragen wordt door 
de ganse organisatie. Er werd bijgevolg gekozen om een interne evaluatie organisatiebeheersing op te 
maken. Medewerkers, voornamelijk diensthoofden, werden uit alle diensten van OCMW en gemeente 
geselecteerd om deel te nemen aan de werkgroepen. De werkgroepen kregen de opdracht om een 
maturiteitsinschatting te maken van de organisatie voor een bepaald thema en werkpunten aan te leveren.

De AS-IS situatie werd opgesteld in de periode 8 januari  2019 tot en met 28 februari 2019. In dit rapport 
wordt dan ook de stand van zaken in deze periode beschreven.

De organisatie heeft inmiddels in de eerste helft van 2019 op veel vlakken gewerkt om haar 
organisatiebeheersing te optimaliseren, o.a. herwerking huishoudelijk reglement raadsleden, verdere 
implementatie e-besluit en MID-office, voorbereiding nieuw organogram, opmaak informatieveiligheidsplan, 
…  

De AS-IS-situatie wordt beschreven aan de hand van de 10 thema’s uit de leidraad organisatiebeheersing en 
haar bijhorende sub-thema’s.

Uit de interne evaluatie blijkt dat het lokaal bestuur Beveren een organisatie is in volle ontwikkeling. Er is een 
groeiend besef van het belang aan organisatiebeheersing. Vele beheersmaatregelen zijn in ontwikkeling, 
bijvoorbeeld de herwerking van het organogram, de implementatie van het postregistratiesysteem, de 
ontwikkeling van de digitale mappenstructuur, de verdere implementatie van E-besluit, de implementatie 
van projectmatig werken, …

Het lokaal bestuur Beveren is vooral sterk in de thema’s personeelsbeleid, financieel management, ICT en 
informatie en communicatie. Het minst scoort het lokaal bestuur Beveren in de thema’s monitoring en 
organisatiestructuur. Op deze domeinen wordt nog te veel ad hoc gewerkt en is verdere ontwikkeling 
noodzakelijk.
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Op het einde van het document vindt u een opsomming van de prioriteiten waaraan, het managementteam 
in overleg met de diensthoofden, wil werken de komende periode. Per prioriteit werd een timing bepaald 
waartegen men dit wil realiseren. 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019.

4 2019_RMW_00065 Rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018 OCMW - 
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. Het OCMW Beveren heeft sinds 2014 
een organisatiebeheersingsysteem uitgewerkt, met een jaarlijkse rapportering van de vooruitgang inzake 
organisatiebeheersing.

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018 OCMW opgemaakt. Deze 
rapportage bevat de genomen maatregelen en de vooruitgang inzake organisatiebeheersing in 2018 voor het 
OCMW Beveren. De realisaties worden beschreven aan de hand van de tien thema’s uit de leidraad 
organisatiebeheersing voor lokale besturen.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van de rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018 OCMW.
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5 2020_RMW_00005 Eindverslag Thema-audit Systeem I uitgevoerd door Audit 
Vlaanderen - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Audit Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie 
en lokale besturen. Audit Vlaanderen voert de audits uit die de interne organisatie en het 
organisatiebeheersingssyteem van het lokaal bestuur evalueren. Daarnaast staat Audit Vlaanderen ook in 
voor de uitvoering van forensische audits (d.w.z. audits naar potentiële fraudegevallen) en thema-audits (vb. 
thema-audit gemeentelijke belastingen en retributies).

In 2019 voert Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I” uit in 15 lokale besturen. Deze audit onderzoekt 
hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met een ‘systeem i-rekening’ 
organiseert en uitvoert. Een systeem i-rekening is een specifiek type van bankrekening waarmee het OCMW, 
in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling 
betaalt.

Het OCMW Beveren werd door Audit Vlaanderen uitgekozen als te auditeren bestuur.  In de periode tussen 22 
mei 2019 en 5 november 2019 voerde Audit Vlaanderen haar audit-programma systeem I uit in het OCMW 
Beveren. In bijlage vindt u het auditrapport.

Audit Vlaanderen stelde op basis van de uitgevoerde testen geen onregelmatigheden in het proces vast.

Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen:

1) De organisatie dient werk te maken van een duidelijke procedure om rechten en toegangen binnen de 
softwaresystemen toe te kennen, aan te passen en periodiek te evalueren.

2) OCMW Beveren evalueert en werkt de procedure voor het uitvoeren van en informeren over betalingen 
verder uit. De organisatie: 
- garandeert de transparantie m.b.t. betalingen; 
- bouwt voldoende functiescheiding of vervangend streekproefsgewijze controle in;
- vermijdt laattijdige betalingen.

3) OCMW Beveren bouwt voldoende beheersmaatregelen in zodat residenten ten laste van het OCMW het 
wettelijk vastgelegd zakgeld maandelijks ontvangen. Het maakt hiertoe duidelijke afspraken met andere 
betrokken partijen.

In het rapport vindt u tevens de reactie opgemaakt door het managementteam en de aanbevelingentabel 
aangevuld met het actieplan en de timing door OCMW Beveren.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het eindverslag Thema-audit Systeem I uitgevoerd door Audit Vlaanderen.
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6 2019_RMW_00068 Evaluatieverslag Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Wij ontvingen op 26 november 2019 een mail van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland met het 
evaluatieverslag dat werd goedgekeurd op hun algemene vergadering van 21 november 2019.
Ingevolge artikel 492, 3° lid DLB dient elke welzijnsvereniging in de loop van het eerste jaar na de volledige 
vernieuwing van de raden voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag voor te leggen aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn. Dat verslag omvat een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de raad voor 
maatschappelijk welzijn zich binnen de drie maanden uitspreekt.
Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het voorgelegde evaluatieverslag van de Dienst 
voor Schuldbemiddeling Waasland.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het evaluatieverslag van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.

7 2019_RMW_00071 Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor 
nieuwbouw  kinderdagverblijf Windekind  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Kinderdagverblijf Windekind wijkt uit naar het Gravenplein. Met deze nieuwbouw wordt beoogd ruimte te 
bieden aan 5 groepen van 18 kindjes en 1 groep van 10 kindjes voor dringende opvangplaatsen, samen goed 
voor de opvang van 100 kindjes. Er wordt voorlopig uitgegaan van 2 000 m² oppervlakte.

In kader van deze voorziene nieuwbouw dient een ontwerper aangesteld te worden, waarbij voorgesteld 
wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling te voeren. Dit is een zogenaamde 
tweestapsprocedure, bestaande uit volgende stappen:

 Stap 1: selectieleidraad publiceren. Dit is een korte beschrijving van de opdracht, en geldt dus niet 
als bestek. Een selectieleidraad is als het ware een oproep tot kandidatuurstelling. Elke 
geïnteresseerde kandidaat, kan zich inschrijven voor de selectie. Alle ontvangen kandidaturen 
zullen worden onderzocht, om op het eind van de rit de 3 best bevonden kandidaten “geselecteerd” 
zullen worden voor verdere deelname aan de procedure (voor zover er 3 kandidaten geschikt 
bevonden worden).

 Stap 2: bestek bezorgen aan de 3 geselecteerde kandidaten. Dit bestek is een meer uitgebreide 
omschrijving van de opdracht, waarbij ook duidelijk omschreven wordt wat de taken van de 
ontwerper zullen zijn. In deze fase wordt de uiteindelijke kandidaat gekozen, al dan niet na 
onderhandelingen.
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Raming: 345 454,54 EUR exclusief btw of 418 000 EUR inclusief btw.

Ter info: de totale geraamde investeringskost voor de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf wordt als volgt 
samengesteld:

 bouwkost: 3 140 495,86 EUR exclusief btw of 3 800 000 EUR inclusief btw
 ereloon (11% op de bouwkost exclusief btw): 345 454,54 EUR exclusief btw of 418 000 EUR inclusief 

btw.
 subsidie Vipa: 1 100 000 EUR

Rekening houden met de toelage van Vipa, zou de geraamde netto-investering voor onze gemeente 3 118 
000 EUR inclusief btw bedragen.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf Windekind,

Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 345 454,54 EUR exclusief 
btw of 418 000 EUR inclusief btw,

Artikel 3
als gunningswijze de mededingingsprocedure met onderhandeling te kiezen,

Artikel 4
de opgestelde selectieleidraad goed te keuren.

8 2020_RMW_00006 Aanbestedingsdossier perceel 16, los meubilair, voor de 
nieuwbouwprojecten WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het vast bureau keurde in zitting van 15 februari 2017 de aanbestedingsstrategie voor de 
nieuwbouwprojecten van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth, zoals voorgesteld door Osar architects, goed.
Het ontwerp van lastenboek voor perceel 16, los meubilair, opgemaakt door Osar architects, wordt aan de 
raad voorgelegd voor een geraamd bedrag van 493 397,72 EUR exclusief btw of 597 011,24 EUR inclusief btw.
De prijsvraag wordt georganiseerd via de procedure van openbare aanbesteding.
Er zijn voldoende kredieten voorzien onder ACT-252 en ACT-259 voor de nieuwbouwprojecten van WZC De 
Linde en WZC Sint-Elisabeth.

 
Besluit
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het aanbestedingsdossier perceel 16, los meubilair, opgemaakt door Osar 
architects voor de nieuwbouwprojecten WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth voor een geraamd bedrag van 
493 397,72 EUR exclusief btw of 597 011,24 EUR inclusief btw.

9 2020_RMW_00002 Procedure inzake verkoop gronden, Blauwe Staak te Vrasene  
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gronden gelegen te Vrasene, Blauwe Staak, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C 110a - C 126a - C 
159b, met een oppervlakte van respectievelijk 3 868 m² - 4 389 m² - 5 244 m², zijn vrij van pacht door 
minnelijke pachtverbreking.
Het schattingsverslag, opgemaakt door de firma Teccon bvba, d.d. 13 augustus 2019, wordt voorgelegd.  
De venale waarde, vrij van pacht, werd geschat op respectievelijk 31 000 EUR - 44 000 EUR - 50 000 EUR.

Voorgesteld wordt om de gronden te koop aan te bieden volgens de procedure van publieke verkoop onder 
gesloten omslag voor een minimumwaarde van:
- 31 000 EUR voor de grond sectie C 110a 
- 44 000 EUR voor de grond sectie C 126a
- 50 000 EUR voor de grond sectie C 159b 
te verhogen met 12,50% kosten, waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR) 
en hiervoor de nodige publiciteit te voeren.

Het vast bureau heeft in zitting van 9 december 2019 beslist tot het agenderen van de publieke verkoop op 
de eerstvolgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot verkoop van de gronden gelegen te Vrasene, Blauwe Staak, sectie C 110a - C 126a - C 159b, via 
de procedure van publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde gelijk aan de 
geschatte venale waarde (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 
000 EUR).

10 2020_RMW_00009 Ontwerpakte minnelijke pachtverbreking gronden Bosstraat, 
Beveren  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het vast bureau heeft in zitting van 30 september 2019 beslist tot minnelijke pachtverbreking met ingang van 
25 december 2019, voor gronden gelegen te Beveren Bosstraat, en hiervoor een vergoeding te betalen. De 
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percelen zijn kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D 893 en D 894 en hebben een oppervlakte van 6 840 m² 
en 6 550 m².
De heer Frederik De Cock, pachter van de grond, is akkoord met de gestelde voorwaarden van deze 
minnelijke pachtverbreking.
Het vast bureau van 13 januari 2020 is akkoord om de ontwerpakte van pachtverbreking met regeling der 
vergoeding voor te leggen voor goedkeuring.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot goedkeuring van de ontwerpakte pachtverbreking met regeling der vergoeding voor de gronden gelegen 
te Beveren, Bosstraat, 2de afdeling, sectie D 893 en D 894.

11 2020_RMW_00008 Voorstel tot wijziging bijlagen van het arbeidsreglement - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Ons arbeidsreglement werd vastgesteld door de raad in zitting van 15 december 2015 en bevat in bijlage V 
een ICT-gedragscode.
Door diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste versie van 
dit document.

Het ontwerp van de ICT-gedragscode werd voorgelegd aan het managementteam, het college/vast bureau 
en de vakbonden en werd positief geadviseerd.
De notulen van het vakbondsoverleg worden toegevoegd in bijlage.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van de ICT-gedragscode, toegevoegd als bijlage V bij het arbeidsreglement, goed te keuren.

12 2020_RMW_00010 Voorstel tot wijziging rechtspositieregeling - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de rechtpositieregeling zijn de modaliteiten opgenomen met betrekking tot het functionerings- en 
evaluatiesysteem.

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur werd een nieuw feedbacksysteem uitgewerkt.
Het voorstel is positief geadviseerd door het managementteam en college/vast bureau en werd in december 
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toegelicht op een raadscommissie.

Aan de raad wordt gevraagd het voorstel tot wijziging goed te keuren.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging van de rechtspositieregeling.


