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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 17 december 2019

OPENBARE ZITTING

1 2019_RMW_00072 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 26 november 2019 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 november 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 november  2019.

2 2019_RMW_00069 De jaarrekening 2018 werd door de gouverneur goedgekeurd - 
Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Met een besluit van 19 november 2019 keurt de waarnemend gouverneur de jaarrekening van het boekjaar 
2018 goed. 

Conform art. 332, §1, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur dient deze goedkeuring ter kennisname 
geagendeerd te worden op de OCMW-raad van december 2019.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het besluit van de waarnemend gouverneur van 19 november 2019 betreffende de 
goedkeuring van de jaarrekening 2018.

3 2019_RMW_00061 Vaststelling budgetwijziging 2019/1 - Vaststelling

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een budgetwijziging 
opgemaakt.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt budgetwijziging 2019/1 ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport betreft enkel het OCMW en omvat een beleidsnota en een financiële nota. Conform de 
omzendbrief KB/ABB 2018/2 is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 niet verplicht.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de budgetwijziging 2019/1 vast te stellen.

4 2019_RMW_00064 Bouwstenen BBC2020 - indeling BD-BV-BI, kostenplaatsen, 
MAR en waarderingsregels - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 17 december 2019 wordt het 
meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur Beveren voorgelegd. Dit meerjarenplan moet worden 
opgemaakt volgens de regels van de herwerkte regelgeving rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020). 
Het meerjarenplan 2020-2025 zal zowel de budgetten van gemeente als OCMW samen omvatten.

Ten gevolge van de gewijzigde regelgeving en de inkanteling van het OCMW in het meerjarenplan 2020-2025 
moet een nieuw indeling worden vastgelegd voor:

- de beleidsdomeinen- beleidsvelden en beleidsitems

- de kostenplaatsen

- het minimum algemeen rekeningsstelsel (MAR)

Ook moeten de waarderingsregels tussen gemeente en OCMW op elkaar afgestemd worden.

Een werkgroep BBC2020 werd hiervoor opgericht en voorstellen van boventstaande bouwstenen werden 
opgemaakt.

Voor de indeling van het rekeningstelsel werden vooral zoveel mogelijk de huidige rekeningstelsels van 
OCMW en gemeente in elkaar geschoven. Bij de opbouw van het MAR werd rekening gehouden met de 
verplichte indeling van Vlaanderen. Enkel de klasse 61 werd grondig herwerkt. De eerste 3 tabbladen van de 
bijlage AR_2020_gemeente_OCMW_30082019.xlsx bevatten het nieuwe voorstel.

De beleidsdomeinen werden opnieuw gedefinieerd volgens de indeling van Vlaanderen. De beleidsvelden 
zijn vastgelegd door Vlaanderen en niet aanpasbaar. De beleidsitems kan het bestuur zelf kiezen. Op niveau 
van beleidsitems wordt gebudgetteerd, daarom dat vooral de diensten hier terug te vinden zijn.



3/4

De kostplaatsen zullen niet langer de diensten vertegenwoordigen, en zullen binnen de software niet langer 
gebruikt worden om op te budgetteren. Een kostenplaats is vooral bedoeld voor het maken van analyses en 
om een resultaat te kunnen opmaken (bv. Windekind heeft een resultatenrekening nodig voor de 
subsidiëring).

De waarderingsregels gemeente en OCMW werden op elkaar afgestemd.

De indeling beleidsdomeinen, -velden en -items, kostenplaatsen en de waarderingsregels worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het ontwerp voor de indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems binnen BBC2020 goed te 
keuren.

Artikel 2
het ontwerp voor de indeling van de kostenplaatsen binnen BBC2020 goed te keuren.

Artikel 3
het ontwerp voor de indeling van het minimum algemeen rekeningstelsel binnen BBC2020 goed te keuren.

Artikel 4
het ontwerp van de waarderingsregels binnen BBC2020 goed te keuren.

5 2019_RMW_00060 Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het meerjarenplan 2020-2025 ter vaststelling voorgelegd.

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn vormt een 
geïntegreed geheel en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit beleidsrapport. 
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel 
van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die 
goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het meerjarenplan 2020-2025, deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vast te stellen.
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6 2020_RMW_00001 Meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten overgedragen vanuit het OCMW 
Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. De 
vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland 
opgericht, met als hoofddoelstelling, het in de toekomst kunnen blijven verzekeren van een aanbod vanuit 
de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg.

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 het meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd.

In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn van de gemeenten beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd opgenomen dat het 
strategisch meerjarenplan en het operationeel plan ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Binnen het meerjarenplan van het lokaal bestuur Beveren werden voor het Zorgpunt Waasland volgende 
toelagen voorzien:

De in het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland opgenomen bedragen voor Beveren zijn conform de 
gemaakte afspraken tussen Zorgpunt Waasland en OCMW Beveren.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland goed te keuren.


