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Raad voor maatschappelijk welzijn van 30 april  2019 

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester, Inge Brocken 
en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Kristien 

Hulstaert, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre,  
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver, Kathleen De Schepper en Bjorn 
Vaerenbergh,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Raadslid Marijke De Graef was afwezig en werd verontschuldigd. 

             
 

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 

 
Openbare zitting. 

 
D 01 01.  Goedkeuring verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 maart 2019. 

 
D 03 02.  Vaststellen begrip dagelijks bestuur. 

 

SH 03.  Goedkeuring toekomst project bemoeizorg. 

 
“ 04.  Goedkeuring jaarrekening en vereffening tweede voorschot Dienst 

Schuldbemiddeling Waasland. 

 

“ 05.  Goedkeuring voorstel statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
 

“ 06.  Vaststelling mandaten Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 
 

 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de algemeen directeur voor het verslag 

van de vergadering van 26 maart 2019. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

26 maart  2019.  

 

Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. 
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De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

 

Raadslid Vermeulen, Groen, komt terug op haar opmerking van de vorige raad  over de prijs van de 

grond die te koop werd gesteld in Verrebroek. Ze heeft gezegd dat haar fractie dat heel duur vond en 

dat ze reactie heeft gekregen van de boeren in de buurt dat het heel raar was dat het zo’n hoge prijs 

was. Het college heeft gezegd dat, zoals steeds, een onafhankelijke schatter de verkoopprijs bepaalt. 

Er bleek geen kandidaat-koper te zijn.   De notaris heeft vervolgens rond gebeld op zoek naar 

kandidaat-kopers met de vraag hoeveel ze willen bieden. Het lijkt toch dat haar punt dat de 

verkoopprijs te hoog was, blijkbaar toch niet uit de lucht gegrepen was. Ze vraagt zich af welke 

stappen er nu gezet gaan worden om de grond verkocht te krijgen.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het dossier gisteren in het college besproken werd. Er is effectief een 

koper gevonden die de vraagprijs wil geven. Maar men gaat de verkoopprocedure wijzigen van een 

openbare verkoop naar een akte die door de burgemeester zal verleden worden als notaris. Op deze 

manier zal toch aan de geschatte prijs worden verkocht. 

 

Raadslid Vermeulen vindt dat fijn, maar ze zegt dat de notaris vorige week andere info heeft 

doorgegeven. 

 

Schepen Van Esbroeck bevestigt dat.  

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de betrokken landbouwer aanwezig was op de verkoop. Die 

heeft naar de burgemeester gebeld. Die heeft gezegd dat de prijs te hoog was, maar omwille van het 

feit dat hij als burgemeester de akte kan verlijden is de uiteindelijke totale verkoopprijs 10% 

goedkoper dan bij een openbare verkoop. De kosten zijn 10% goedkoper en dan was hij eventueel 

wel bereid de vraagprijs te betalen. 

 

 

02. De bevoegdheidsverdeling tussen het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn, voor wat 

betreft de vaststelling van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen in het kader van 

overheidsopdrachten, is gebaseerd op de definitie van het begrip dagelijks bestuur. 

Dit begrip dagelijks bestuur moet bij aanvang van de nieuwe legislatuur opnieuw  worden 
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vastgesteld. 

Artikel 78,9° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is 

voor het vaststellen van wat onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan, en deze taak 

niet kan delegeren aan het vast bureau. 

Volgende items zijn bevoegdheden van het dagelijks bestuur van het vast bureau: 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het exploitatiebudget, met 

uitzondering van de meerjarige contracten waarvan de kostprijs  exclusief btw over de totale 

looptijd hoger is dan 144 000 EUR 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten met betrekking tot het investeringsbudget 

waarvan de kostprijs exclusief btw maximaal 144 000 EUR bedraagt 

 opdrachten voor werken, leveringen en diensten in gevallen van dringende spoed die 

voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden 

 wijzigingen aan een overeenkomst voor werken, leveringen en diensten. Voor opdrachten 

waarvan de kostprijs exclusief btw hoger is dan 144 000 EUR is het vast bureau enkel bevoegd 

voor zover de kost van de wijziging maximaal 10% van de oorspronkelijke opdracht bedraagt 

 besluiten over leningen, waaronder het aangaan van leningen voor een periode langer dan 1 jaar, 

de herschikking van leningen over een kortere, gelijke of langere periode,  en het nemen van 

besluiten over beleggingen, waaronder de belegging van kapitalen voor langer dan 1 jaar 

 goedkeuring van de te betalen bedragen inzake personeelsmateries en andere door hen 

vastgestelde vergoedingen. (erkentelijkheidspremies, zitpenningen, maaltijdcheques,…) 

In het ontwerp van besluit wordt verwezen naar de drempel voorzien in artikel 42§1,1°, a) van de wet 

overheidsopdrachten. Deze drempel bedraagt momenteel 144 000 EUR, maar zal in de toekomst 

mogelijk nog worden geïndexeerd. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 11 neen-stemmen 

(Groen, Sp.a, Open Vld, Beveren 2020, Vlaams Belang)akkoord met de vaststelling van het begrip 

dagelijks bestuur voor de legislatuur 2019/2024. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpbesluit dagelijks bestuur. 

 

03. In 2009 werd een project opgestart rond “bemoeizorg”.  

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft een vraag bij de stopzetting van het project. Het is een 

project dat is opgezet in 2009 en wat toen als crisisinterventie diende wanneer uithuiszetting dreigde. 

Dat project liep heel goed en het is ook uitgebreid naar andere gemeenten. Als ze naar de cijfers gaat 
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kijken, dan zijn er in 2017 vijf trajecten aangevraagd door Huisvesting, twee trajecten aangevraagd 

voor nazorg en een traject preventief aangevraagd door het OCMW. In dat jaar waren er ook 80 

oproepingen voor het Vredegerecht voor uithuiszetting. Het aantal daklozen in dat jaar is ook 

toegenomen. Dan wordt er nu beslist om een intensief begeleidingstraject te stoppen. Uit dezelfde 

cijfers van het OCMW leren we dat elke uithuiszetting een gemiddelde kostprijs heeft van 9 578 EUR. 

Met de zes cases alleen in Beveren zou de uithuiszetting van zes gezinnen afgerond al 60 000 EUR 

kosten. De kosten worden nog hoger als er rekening wordt gehouden met de 80 oproepingen die er 

waren voor de uithuiszettingen. Nu kiest men ervoor alleen in te zetten op preventie wat zeker niet 

genoeg is om de echte oorzaken van het probleem van uithuiszetting te onderzoeken. Schulden 

kunnen aan de basis liggen bij het niet betalen van de huur, maar een uithuiszetting lost dat niet op. 

Wanneer men verder gaat zoeken naar het gedrag en als dat de oorzaak is, moet hier aan gewerkt 

worden. Dus de bemoeizorger die op dat moment ingezet wordt creëert een vertrouwensband op 

meerdere terreinen, een onaangepast wooncultuur wordt aangepakt op meerdere domeinen, 

woonsituatie, budgetbegeleiding, huishoudelijke vaardigheden, ... en dat is ook wel nodig om de 

echte oorzaak te kennen. Bij effectieve uithuiszetting wordt een heel systeem in gang gezet wat ook 

weer kosten meebrengt bij het OCMW, maatschappelijke werkers die aan het werk gezet worden, 

diverse problemen moeten opgelost worden, inschakeling van CAW, nachtopvang, er moet een 

nieuwe woonst gezocht worden, nieuwe huurwaarborgen. Dus de oorzaak van het probleem moet 

aangepakt worden en niet de stopzetting van het project. Zij vraagt zich dus ook af hoeveel trajecten 

er waren in 2018 voor de gemeente. Wat het resultaat was, of de mensen in hun huis konden blijven 

of niet en welke argumenten er zijn om het project effectief stop te zetten in plaats van het te laten 

doorlopen en uit te breiden met preventie. Als er 80 uithuiszettingen gevraagd worden, is er toch 

voldoende reden om dat project te bestendigen. 

 

Raadslid Benali, Sp.a, heeft voor het grootste stuk dezelfde opmerkingen als zijn collega. Iedere 

uithuiszetting die vermeden kan worden is een groot succes. Er zijn toch nog wel altijd een pak 

uithuiszettingen. Hij begrijpt ook niet goed waarom hier niet verder op ingezet wordt. Bovendien 

staat in het agendapunt dat er enerzijds een stijgende nood is aan preventieve woonbegeleiding om 

ook overlast te voorkomen. Dat is eigenlijk het preventieve stuk. Het project bemoeizorg start pas 

wanneer er effectief overlast is en wanneer er een uithuiszetting dreigt. Welke rol kan de 

bemoeizorger spelen in de periode tussen het preventieve, voor er extreme overlast is. Want 

preventie wil zeggen dat men weet dat er bepaalde risicofactoren zijn in een bepaald gebied en bij 

bepaalde gezinnen die tot overlast kunnen leiden. Dan zijn er de uithuiszettingen, maar dat zijn wel 
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twee extremen want daartussen zit toch nog een periode. Hij vraagt of daar de bemoeizorg niet 

ingezet kan worden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, stelt dat op het einde van de toelichting wordt gezegd dat het 

voorziene budget voortaan zal worden aangewend in het kader van preventie. Er staat op het laatst 

dat de gemeente hiertoe een nieuw voorstel wil uitwerken. Er wordt gevraagd om het goed te keuren. 

Hij vraagt wat het voorstel inhoudt. Het voorstel staat er niet bij. 

 

Schepen Van Esbroeck wil eerst nuanceren. Er wordt gesproken over 80 uithuiszettingen op 

jaarbasis. Dat zijn 80 aanvragen die gebeuren bij de Vrederechter op basis van -meestal -enkel en 

alleen financiële redenen. Omdat iemand zijn huishuur niet betaalt en daarom door de Maatschappij 

voor Huisvesting of door anderen uit de woning dreigt gezet te worden. Dit is nooit maar dan ook 

nooit het voorwerp geweest van bemoeizorg. Bemoeizorg ging enkel en alleen over die dossiers -

waar eventueel ook een financiële kant aan was-, maar het belangrijkste was steeds dat het gezin of 

de personen die daar woonden niet deden wat men verwachtte van een huurder. Zoals problemen 

op andere vlakken, bijvoorbeeld dat door onaangepast huurgedrag de woning werd verwaarloosd, er 

problemen waren met de buurt en andere dingen. Het ging nooit enkel en alleen over financiële 

tekorten. Als mensen enkel hun huishuur niet betalen en daarom naar de vrederechter gesommeerd 

worden dan kwam bemoeizorg niet in tussen, het OCMW wel. De maatschappelijk werkers die 

bevoegd zijn in verband met wonen, daar is een aparte cel voor, die contacteren elk gezin, elk 

individu dat opgeroepen wordt bij de Vrederechter omwille van zuiver financiële redenen. Het is niet 

zo dat die mensen in de steek worden gelaten, integendeel. Het project bemoeizorg is niet meer 

verder uit te voeren omdat er gewoon te weinig zaken zijn. Men is al maanden, jaren met de 

werkgroep op zoek naar bijkomende dossiers om te begeleiden. De persoon die dat deed, de 

bemoeizorger, had eigenlijk gewoon te weinig werk. Het komt ook omdat ondertussen zowel bij het 

OCMW mensen actief zijn binnen de huurbegeleiding als binnen de Maatschappij voor Huisvesting 

zelf, deze hebben ook een aantal maatschappelijk werkers die actief zijn. Maar, dat is verschillend 

tegenover vroeger, ook het CAW doet ondertussen aan preventieve woonbegeleiding. Dat is eigenlijk 

een schakel die er vroeger niet was en die ondertussen door subsidies wel deel uitmaakt van hun 

takenpakket. Er is geprobeerd om de regio uit te breiden om op die manier meer cases binnen te 

krijgen en om op die manier die persoon zinvol werk te geven. Nu was het zo dat de bemoeizorgers 

eigenlijk meedraaiden met de groep van maatschappelijk werkers van het OCMW voor het 

preventieve luik. Maar dat was nooit de bedoeling van bemoeizorg. Hierop kregen we natuurlijk ook 
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reclamaties van de  OCMW’s van de andere partners, want het is niet alleen een Bevers verhaal. Het is 

een verhaal met verschillende partners die zeiden ‘wij moeten allemaal bijdragen voor iemand die 

dan op de momenten dat ze geen werk heeft werk gaat doen voor het OCMW van Beveren en dat kan 

toch niet.’ Daarom is in consensus met alle partners beslist om het project stop te zetten. Misschien is 

het positief dat er niet veel dossiers zijn die zo zwaar zijn dat ze nog tot bij bemoeizorgers komen, 

maar elk dossier is er een te veel. Daar is hij van overtuigd. Maar de gezinnen zullen niet worden 

losgelaten. Die zullen op een andere manier worden begeleid, ofwel door de Maatschappij voor 

Huisvesting ofwel door de mensen van het OCMW ofwel door het CAW dat preventieve woonzorg 

invult. Dus dat is zeker de bedoeling. Nogmaals, de 80 die jaarlijks worden opgeroepen kwamen 

daarvoor totaal niet in aanmerking.  

Dan was er nog een vraag van collega Buyl over het voorstel wat met de middelen wordt gedaan. Dat 

zal in het kader van het meerjarenplan bekeken worden. Er komen ook niet veel middelen vrij. Dat 

zijn geen vetpotten. Hij denkt dat het 9 500 EUR was voor de gemeente en  

9 500 EUR voor het OCMW. Samen 19 000 EUR en de Maatschappij voor Huisvesting betaalde ook 9 

500 EUR, maar die blijven daar. Die zullen ingezet worden om op een andere manier rond wonen te 

kunnen werken. Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt. Daar zijn de sociale diensten mee bezig. 

 

Raadslid Benali komt terug op zijn vraag. Bemoeizorg is voor wanneer uithuiszetting dreigt. Het is 

niet vrijblijvend en heeft een dringend karakter. Dat is echt het allerlaatste. Alles wat daarvoor komt, 

de periode dat er al overlast is, behoort deze dan ook tot de preventieve woonbegeleiding? Hij vraagt 

of dit in heel het traject opgenomen is tot op het einde tot net voor de uithuiszetting dreigt. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat dat effectief zo is. Zowel wanneer het woningen zijn van het OCMW 

als wanneer dat woningen zijn van de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting wordt daar al 

preventief op gewerkt wanneer er samenlevingsproblemen zouden zijn of iets anders. Bijkomend is 

er dan de mogelijkheid om bij het CAW dossiers aan te melden om, wanneer het moeilijke dossiers 

zijn of wanneer extra hulp nodig is, het CAW daarin te betrekken en ook hun begeleiding daarin mee 

te nemen. Het is niet zo dat de mensen losgelaten worden. De Gewestelijke Maatschappij voor de 

Huisvesting heeft ook nog wijkverantwoordelijken die ook een bepaalde rol spelen. Het is ook een 

kwestie van signaleren en eventueel in eerste lijn al proberen dingen op te lossen. 

 

Raadslid Benali vraagt dan of er geen nood is om te investeren in de preventieve woonbegeleiding. 

Hiervoor was er iemand halftijds in de bemoeizorg, helemaal op het einde van de rit. Hij vraagt of het 
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dan niet mogelijk is om dat budget te gebruiken om verder te investeren in de preventieve 

woonbegeleiding. Kan er voor gezorgd worden dat er nog minder mensen op het einde van de rit 

komen en dat men de problemen die er nu zijn toch blijft aanpakken, maar dan niet op het einde, 

maar daar waar de problemen zich nu al stellen. 

 

Schepen Van Esbroeck stelt voor dat het raadslid de laatste zin nog eens leest waaraan ook collega 

Buyl refereerde. ‘De afdeling maatschappelijke dienstverlening stelt bijkomend voor om het 

voorziene budget voor gemeente en OCMW voortaan aan te wenden in het kader van preventieve 

woonbegeleiding binnen de gemeente en wil hiertoe een voorstel uitwerken.’ Dat is hetgeen 

waarnaar verwezen is. Het is niet zo dat dat word lost gelaten. Integendeel, hij wil dat versterken. 

 

Raadslid Van de Vyver vraagt of er toch kan opgezocht worden hoeveel trajecten er effectief liepen in 

2018 en wat het resultaat was. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de resultaten op zich altijd goed zijn geweest. Daar heeft het nooit 

aan gelegen. Hij zegt niet dat er nooit niemand uit huis gezet is of niemand niet hervallen is na een 

aantal jaren. Maar hij zal het raadslid de aantallen bezorgen via mail in de loop van de week. 

 

 

Dit project is vandaag een samenwerking tussen de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting 

Beveren, OCMW's en gemeenten Temse, Kruibeke en Beveren en  Woonanker Temse. 

De betrokken partners binnen het project stelden vast dat er binnen hun werkingsgebied veel 

problemen met wooncultuur waren waarop geen passend antwoord kon geboden worden.  

Met bemoeizorg willen de partners ‘crisisinterventie’ kunnen aanbieden wanneer uithuiszetting 

dreigt. Het project stelt momenteel 0,5 VTE bemoeizorger te werk.  

De stuurgroep van het project deed een evaluatie en stelde vast dat het project onvoldoende 

caseload heeft om rendabel te kunnen zijn. 

De stuurgroep vroeg de partners om een beslissing te treffen rond de toekomst van het project. Er 

waren volgende mogelijkheden: 

 Verderzetting van het project met uitbreiding van de regio om meer cases te genereren. 

 Het project inkantelen in een andere structuur. Bv. opvangnetwerk OCMW-CAW 

 Stopzetting van het project. 

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening adviseerde om het project stop te zetten om volgende 
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redenen: 

 Uitbreiding van de regio maakt het doelgebied te groot. Zeker gezien de beperkte caseload. 

 Inkantelen in een andere structuur is moeilijk, gezien de doelstelling en samenstelling niet 

noodzakelijk overeenkomt. 

 Vaststelling dat er binnen de gemeente Beveren een stijgende nood is aan preventieve 

woonbegeleiding om overlast te voorkomen. Het project bemoeizorg start echter wanneer er 

reeds sprake is van overlast. De afdeling wil meer inzetten op pro actieve en outreachende 

acties. 

De stuurgroep besliste op 2 april 2019 om het project stop te zetten.  

Algemeen neemt de raad kennis van de stopzetting van het project bemoeizorg. Alsook wordt 

algemeen beslist goedkeuring te hechten aan de voorgestelde wijziging van bestemming van het 

budget voor bemoeizorg. 

 

04. De jaarrekening 2018 van Dienst Schuldbemiddeling Waasland werd vastgesteld door de algemene 

vergadering op 14 maart jl.   Dienst Schuldbemiddeling Waasland vraagt om deze jaarrekening voor 

advies te agenderen op de  OCMW-raad.  

In de voormelde algemene vergadering werden de deelgenoten verzocht het tweede deel van de 

geïndexeerde bijdrage van 1,33 EUR per inwoner te vereffenen.  

De totale bijdrage voor het gemeentebestuur Beveren bedraagt 1,33 EUR x 48 433 inwoners =  

63 931,56 EUR .  De tweede voorschot bedraagt 32 725,42 EUR. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de jaarrekening van Dienst Schuldbemiddeling 

Waasland. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de vereffening van het tweede voorschot ten bedrage van 

 32 725,42 EUR. 

 

05. In zitting van 26 februari 2019 keurde onze raad voor maatschappelijk welzijn het voorstel tot 

statutenwijziging van Sociaal Verhuurkantoor Waasland goed.  

De gemeente Beveren ontving een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Op hun raad van bestuur van 14 maart 2019 werd geen overeenstemming bereikt over het voorstel 

statutenwijziging. 

Op de vergadering kwamen de bestuursleden wel tot overeenkomst betreffende een nieuw voorstel 

tot statutenwijziging. 

Over alle administratieve wijzigingen in functie van het Decreet Lokaal Bestuur waren geen 
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opmerkingen. Het belangrijkste punt waar tot overeenstemming moest worden gekomen is de 

wijziging in de deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot. 

Om het groot ledenaantal in te perken en op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen, deed SVK een 

nieuw voorstel. 

Met algemeenheid van stemmen wordt  goedkeuring gehecht aan de voorgestelde 

statutenwijziging van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

 

06. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.  

 

De voorzitter geeft aan dat er stembrieven zijn uitgedeeld. Dirk van Esbroeck  en  Dominique 

Vermeulen worden voorgesteld als stemgerechtigd lid in de raad van bestuur. 

 

Er wordt gevraagd wie mevrouw Vermeulen is. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat zij wordt voorgesteld namens de N-VA. 

 

De voorzitter geeft aan dat Heidi Werrens als plaatsvervangend stemgerechtigd lid wordt 

voorgesteld. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, zegt dat hij er in een andere gemeenteraad al eens over is 

tussengekomen. Blijkbaar is deze werkwijze een juiste werkwijze, maar hij vindt het wel spijtig dat 

aan alle fracties niet op voorhand de vraag wordt gesteld of de partijen kandidaten hebben.  

 

De algemeen directeur zegt dat hij het de vorige keer heeft uitgelegd. Het college mag altijd een 

voordracht doen. Dat gebeurt hier nu. Dat is perfect geldig, anders zou het niet zo worden gedaan. 

 

Raadslid Stevenheydens vraagt wat er gebeurt als er uit de raad een ander voorstel komt. 

 

De algemeen directeur zegt dat dan dit voorstel weggestemd moet worden. Dan kan er een ander 

voorstel worden voorgelegd.  

 

Raadslid Stevenheydens vraagt of dat ook zo is als al door de raad op voorhand een ander voorstel is 

ingestuurd. Dan heeft dat toch geen effect en krijgt het voorstel van het college altijd voorrang. 
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De algemeen directeur zegt dat het dan anders is. 

 

Raadslid Stevenheydens vindt dit  spijtig. Hij zit al 24 jaar in de gemeenteraad en hij kende die 

werkwijze niet. In een andere legislatuur was het toch wel ergens anders. Dan was er de keuze tussen 

heel de gemeenteraad. Nu zijn de fractievoorzitters op voorhand niet geïnformeerd hoe de 

stemmingen zullen verlopen en dat er een kans bestond om een voordracht te doen. 

 

De algemeen directeur zegt dat dat vroeger ook niet was. 

 

Raadslid Stevenheydens zegt dat het toen alleen voor de ambtenaren was dat het vastlag en dat er 

voor de ganse gemeenteraad kon gestemd worden. 

 

De algemeen directeur zegt dat het altijd gemengd is geweest. Hij wil alle stemmingen van vroeger 

nog wel eens bovenhalen, maar het is altijd een gemengd systeem geweest. 

 

In functie van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dienden zij hun statuten te wijzigen.  

Belangrijkste punt is de wijziging in de deelgenoten en de aan te duiden afvaardiging per deelgenoot.  

Na ontvangst van de individuele akkoorden van de deelgenoten, roept het SVK Waasland een nieuwe 

algemene vergadering bijeen. Dit om de statuten te wijzigen onder 2/3e meerderheid van de ‘oude’ 

algemene vergadering, onder toezicht van een notaris. 

Op basis van het statutenvoorstel vraagt SVK Waasland eveneens een nieuwe afvaardiging aan te 

duiden, zodanig dat het een nieuwe raad van bestuur en algemene vergadering kan samenroepen. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt akkoord gegaan met de aanduiding van: 

 Dirk Van Esbroeck  met 29 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten als stemgerechtigd lid voor 

de raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland  

Dominique Vermeulen met 24 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen, bij  4 blanco stembiljetten 

en 3 ongeldige stembiljetten als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van Sociaal 

Verhuurkantoor Waasland 

 Heidi Werrens met 26 ja-stemmen bij 7 blanco stembiljetten als plaatsvervangend 

stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland  

Eveline Moortgat met 26 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 4 blanco stembiljetten als 

plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor 
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Waasland 

 Heidi Werrens met 28 ja-stemmen bij 6 blanco stembiljetten als bijkomend stemgerechtigd lid 

voor de algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland  

 Boudewijn Vlegels met 27 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 3 blanco stembiljetten als 

bijkomend plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering van Sociaal 

Verhuurkantoor Waasland 

 Kirsten Heyrman met 31 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten als deskundige (niet-

stemgerechtigd) voor de raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

30 april 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 28 mei 2019. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                        de voorzitter, 

 

 

 
 

Jan Noppe         Veerle Vincke 


