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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 24 september 2019

OPENBARE ZITTING

2019_RMW_00053 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 30 juli 2019 - Goedkeuring

2019_RMW_00055 Aanbestedingsdossier voor nieuwbouwproject Sabot te Melsele - 
Goedkeuring

2019_RMW_00049 Procedure inzake verkoop grond, Gentstraat te Beveren D 1231-1232-
1233  - Goedkeuring

2019_RMW_00050 Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod grond, 
Bralstraat te Verrebroek  - Goedkeuring

2019_RMW_00051 Pachtoverdrachten met pachtvernieuwing  - Kennisneming

2019_RMW_00052 Afvaardiging lid voor Dagelijks Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland - Goedkeuring
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OPENBARE ZITTING

2019_RMW_00053 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 30 juli 2019 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 juli 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 juli 2019.

2019_RMW_00055 Aanbestedingsdossier voor nieuwbouwproject Sabot te 
Melsele - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In zitting van het vast bureau van 28 oktober 2015 werd principieel akkoord gegaan met het 
bouwprogramma voor project Sabot te Melsele.
De raad keurde vervolgens op 16 maart 2016 de samenwerkingsovereenkomst goed met de GMH voor 
project Sabot te Melsele.
In zitting van de raad van 20 april 2016 werd het lastenboek tot aanstelling van de ontwerper voor de 
realisatie van het nieuwbouwproject Sabot goedgekeurd.
In zitting van de raad van 15 februari 2017 werd de aanstelling van A33 architecten voor de ontwerpopdracht 
van het nieuwbouwproject Sabot goedgekeurd.

A33 architecten heeft het herwerkte aanbestedingsdossier opgemaakt.
Voor het project werd een raming opgemaakt door A33 architecten voor een totaalbedrag van 6 365 671,59 
EUR exclusief btw of 7 702 462,62 EUR inclusief btw (detail in bijlage).
Er werd ook een nota opgemaakt ter verduidelijking bij de raming (zie bijlage).

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot goedkeuring van het herwerkte aanbestedingsdossier van A33 architecten voor het nieuwbouwproject 
Sabot te Melsele voor een geraamd bedrag van 6 365 671,59 EUR exclusief btw of 7 702 462,62 EUR inclusief 
btw.

2019_RMW_00049 Procedure inzake verkoop grond, Gentstraat te Beveren D 
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1231-1232-1233  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gronden gelegen te Beveren, Gentstraat sectie D 1231 - 1232 - 1233, respectievelijk 5 110 m2 - 8 460 m2 en 

5 350 m2groot, zijn verpacht. 
Een aangelande heeft de vraag gesteld om deze gronden aan te kopen. De pachter geniet een recht van 
voorkoop voor zichzelf en voor zijn afstammelingen die daadwerkelijk aan de exploitatie deelnemen. De 
kandidaat-kopers zijn ervan op de hoogte dat de grond verpacht is.

Het schattingsverslag, opgemaakt door de firma Teccon bvba d.d. 9 juli 2019, wordt voogelegd.

Voorgesteld wordt om de grond te koop aan te bieden volgens de procedure van publieke verkoop onder 
gesloten omslag voor een minimumwaarde van 227 040,00 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt 
met een recht van hoger bod (minimum 2 500,00 EUR) en hiervoor de nodige publiciteit te voeren. Het vast 
bureau heeft in zitting van 5 augustus 2019 beslist tot het agenderen van de publieke verkoop op de zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot verkoop van de gronden gelegen te Beveren, Gentstraat, sectie D 1231 - 1232 - 1233, via de procedure van 
publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 227 040,00 EUR (+ 12,50% kosten), 
waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 2 500,00 EUR).

2019_RMW_00050 Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod 
grond, Bralstraat te Verrebroek  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De grond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A nummer 209 met een 
oppervlakte van 7 350 m² werd op 3 april 2019 te koop aangeboden via de procedure van openbare verkoop. 
De verkoop werd ingehouden wegens geen biedingen. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting 
van 28 mei 2019 de grond te koop gesteld via de procedure van de publieke verkoop onder gesloten omslag 
voor een minimumwaarde van 70 000 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger 
bod.

Na voldoende publiciteit werd één geldig bod ingediend. De compromis is ondertekend en de ontwerpakte 
werd opgegmaakt.

Het vast bureau heeft in zitting van 5 augustus 2019 beslist tot het agenderen van de goedkeuring van de 
ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot goedkeuring van de ontwerpakte van de verkoop van de grond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, sectie A 
209.

Artikel 2
tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting 
ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte.

Artikel 3
tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor investeringsuitgaven van het OCMW.

2019_RMW_00051 Pachtoverdrachten met pachtvernieuwing  - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De pachters van volgende gronden hebben pachtoverdracht aangevraagd, voorzien bij de wet (pachtwet art. 
35), die aanleiding geeft tot pachtvernieuwing:

- de gronden gelegen te Beveren, Piet Stautstraat, sectie D 583 en Puiput, sectie D 1378, oppervlakte 6 

440 m2 en 6 030 m2 , pachtoverdracht aan dochter en echtgenoot met ingang van 15 oktober 2018;

- de gronden gelegen te Zele, Hermietstraat, sectie B 61 en B 111, oppervlakte 7 260 m2 en 4 890 m2 , 
pachtoverdracht aan dochter met ingang van 1 januari 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot kennisneming van pachtoverdrachten met pachtvernieuwing op gronden gelegen te Beveren en Zele.

2019_RMW_00052 Afvaardiging lid voor Dagelijks Bestuur van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op 30 april 2019 werden afgevaardigden gekozen voor 
de algemene vergadering en de raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland:
- Dirk Van Esbroeck en Dominique Vermeulen werden aangeduid als stemgerechtigde leden in de raad van 
bestuur
- Heidi Werrens en Eveline Moortgat werden aangeduid als plaatsvervangend stemgerechtigde leden in de 
raad van bestuur
- Heidi Werrens werd aangeduid als bijkomend stemgerechtigd lid in de algemene vergadering
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- Boudewijn Vlegels werd aangeduid als bijkomend plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de algemene 
vergadering
- Kirsten Heyrman werd aangeduid als deskundige (niet-stemgerechtigd) in de raad van bestuur

Naast de algemene vergadering en de raad van bestuur heeft Sociaal Verhuurkantoor Waasland ook een 
dagelijks bestuur.

Conform artikel 35 van het huishoudelijk reglement van SVK kunnen volgende bevoegdheden door de raad 
van beheer gedelegeerd worden aan het dagelijks bestuur van de vereniging:
- voorbereiding van de raad van beheer
- studie dossiers
- opvolging beslissingen raad van beheer en algemene vergadering
- toewijzing van de woningen
- afsluiten van huurovereenkomsten namens de vereniging

Het dagelijks bestuur vergadert één keer per maand over de dagelijkse werking.
Vanuit elke deelgenoot is één vertegenwoordiger voorzien.

Sociaal Verhuurkantoor Waasland vraagt de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Beveren 
één vertegenwoordiger aan te duiden voor hun dagelijks bestuur, bij voorkeur iemand uit de raad van 
bestuur of algemene vergadering.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
bij geheime stemming één vertegenwoordiger voor het Dagelijks Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland aan te duiden.


