
Raad voor maatschappelijk welzijn van 07 april 2020  

 

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn: 
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, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, 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, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 
Vaerenbergh,  Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve, raadsleden; 

Jan Noppe, Algemeen directeur . 
 

 

Op 17 maart 2020 werd de politieverordening houdende afgelasting gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn ondertekend. Gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus in Europa 

en België alsook op, onder andere, de maatregelen genomen vanuit het federale en Vlaamse 

niveau ter bestrijding van het virus, werd de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 

van 31 maart 2020 afgelast. 

In een mail van 27 maart 2020 werd door de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor 

maatschappelijk welzijn aan alle raadsleden een alternatieve vergaderwijze voorgesteld. In dit 

voorstel vinden de raden plaats achter gesloten deuren, maar in aanwezigheid van de 

fractievoorzitters, de burgemeester, de algemeen directeur en de voorzitter van de 

gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn. De vergadering kan door de niet aanwezige 

raadsleden live gevolgd worden via audio-streaming. Aan de niet aanwezige raadsleden zal de 

mogelijkheid geboden worden hun stem uit te brengen via e-mail. Deze wijze van vergaderen is 

volledig conform de richtlijnen van de hogere overheid. In de mail werd aan alle raadsleden 

gevraagd hun akkoord per kerende mail kenbaar te maken.  Voorgesteld werd de raden te laten 

plaatsvinden op dinsdag 7 april 2020 om 19.30 u. Bij het verzenden van de agenda van de raden zal 

er een aanduiding van A-punten (beleidspunten) en B-punten voorgesteld worden. Voor de B-

punten wordt voorgesteld dat deze met algemene stemmen worden goedgekeurd. Elk raadslid kan 

voorstellen om van een B-punt een A-punt te maken. De stemming voor alle agendapunten zal via 

e-mail gebeuren de avond van de zittingen zelf, voor middernacht. Er zal geen vragenkwartier zijn, 

maar deze vragen kunnen uiteraard schriftelijk gesteld worden. De antwoorden op deze vragen 

zullen naar alle raadsleden verstuurd worden. 33 raadsleden gaven via e-mail hun akkoord voor de 

voorgestelde werkwijze. Van de raadsleden Benali en De Munck werd geen e-mail ontvangen. 



Op 2 april verstuurde de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn een 

mail naar alle raadsleden met als bijlage het draaiboek met betrekking tot het verloop van de 

raden die zullen plaatsvinden op 7 april 2020.  

Bij de start van de raad voor maatschappelijk welzijn op 7 april 2020 verstuurde de voorzitter een 

mail naar alle raadsleden waarbij de vergadering werd geopend en waarin het stembiljet voor de 

betreffende vergadering, met opsplitsing A- en B-punten, vervat zat. De niet aanwezige raadsleden 

volgden de raad via audio-streaming. 

 

Waren fysiek aanwezig in de raadzaal: 

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 

Fractieleiders: Karolien Weekers (CD&V), Jens De Wael (N-VA), André Buyl (Vlaams Belang), Anne 

Vermeulen (Groen), Kitty Schelfhout (Open Vld), Annick Van De Vyver (Beveren 2020) en Issam 

Benali (sp.a); 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Waren niet fysiek aanwezig en volgden via live-streaming (wel stemgerechtigd): 

Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester en Dirk 

Van Esbroeck, schepenen; 

Roger Heirwegh, Werner Maes, Johan Smet, Ernest Smet, Marijke De Graef, Ann Cools, Lien Van 

Dooren, Dominique Tielens, Jan Van De Perre, Stijn De Munck, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen 

Maes, Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline 

Rovillard en Jan Creve, raadsleden. 

 

Schepen Inge Brocken was afwezig en werd verontschuldigd.         

 

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

01. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03 maart 2020 – goedkeuring.  

02. Jaarrapport klachten en meldingen 2019 – kennisneming.  

03. Addendum beheersovereenkomst Zorgpunt Waasland – goedkeuring.  

04. Procedure verkoop twee appartementen, Kasteeldreef te Beveren – goedkeuring.  

05. Wijziging rechtspositieregeling – goedkeuring.  

06. Wijziging arbeidsreglement – aanpassen. 

 



 

Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

Met algemene stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de ontwerpverslagen  van de raad 

voor maatschappelijk welzijn van 03 maart 2020. 

02. De gemeente maakt al een aantal jaren gebruik van een online toepassing voor burgers om 

meldingen te kunnen doen. Aanvankelijk werd er gewerkt met de toepassing 'Omnitracker', 

maar sinds juni 2018 werd het nieuw meldsysteem van Green Valley in gebruik genomen. 

Sinds 1 januari 2019 is dit meldpunt uitgebreid met een klachtenprocedure. 

Bij een melding wil de burger iets signaleren. Bij een klacht is de burger van oordeel dat hij 

niet correct behandeld werd of dat er fouten werden gemaakt in een welbepaalde procedure. 

Om een volledig beeld te geven van de  meldingen en klachten, zijn beide thema's hier in één 

rapport gebracht.  

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van het jaarrapport klachten en 

meldingen 2019. 

 

03. De technische dienst OCMW Beveren werd op 1 januari 2020 overgedragen aan Zorgpunt 

Waasland. Het "addendum bij bijlage I - beheersovereenkomst tussen Zorgpunt Waasland en 

de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, 

Sint-Niklaas en Zwijndrecht - specifieke samenwerking met OCMW Beveren" regelt deze 

overdracht op materieel vlak.  

De overgedragen technische dienst zal verder ingezet worden in 2020, en mogelijks in de 

volgende jaren, voor het onderhoud van de site Windekind en het onderhoud van het sociaal 

patrimonium van het OCMW Beveren.  

Het OCMW Beveren brengt voor de exploitatie van de technische dienst Zorgpunt Waasland 

alle roerende goederen in van de technische dienst OCMW Beveren, zowel materiële als 

immateriële. De overeenkomst bevat tevens bepalingen rond het gebruik van de 

huisvestiging en de verrekening van kosten.  

 

 



Het addendum bij "bijlage I - beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-

Niklaas en Zwijndrecht - Specifieke samenwerking met OCMW Beveren" wordt algemeen 

door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. 

 

04. Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft in zitting van 19 september 2019 het 

voorstel goedgekeurd om de appartementen gelegen te Beveren, Kasteeldreef 17, bus 101 en 

102, te verkopen en de opbrengst te investeren in de aankoop van een nieuwe 

doorgangswoning.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, heeft hierbij een vraag. Hier  wordt gekozen voor notaris 

Lesseliers. Hij vraagt of hier een bepaalde reden voor is. Hij vraagt of dat met een beurtrol 

gaat of dat hij de vaste notaris van de gemeente is. 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat vooral een notaris in de buurt wordt gekozen. Als het in 

Vrasene is, neemt men een notaris in Vrasene. In Beveren is het iets moeilijker, maar dan is 

het met een beurtrol omdat er verschillende zijn.  

 

Alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn gaan akkoord met de verkoop van twee 

appartementen gelegen te Beveren, Kasteeldreef 17 bus 101 en 102, via de procedure van 

openbare verkoop via het onlineplatform Biddit. 

Akkoord wordt gegaan de appartementen te verkopen voor een minimumprijs van 157 500 

EUR voor appartement bus 101 en 152 500 EUR voor appartement bus 102. 

Aan Notaris Lesseliers wordt opdracht gegeven de procedure van verkoop op te starten. 

Tevens wordt beslist tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij 

overschrijving van de authentieke akte. 

 

05. Er zal op korte termijn een selectieprocedure opgestart worden voor de aanwerving van een 

algemeen directeur ingevolge de oppensioenstelling van de heer Jan Noppe. 

Alvorens deze procedure op te starten, dienen een aantal zaken in onze rechtspositieregeling 

geüpdatet en aangepast te worden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist algemeen volgende wijzigingen door te voeren: 

 in de rechtspositieregeling zal in alle bepalingen de functienaam 'gemeentesecretaris'  



vervangen worden door 'algemeen directeur' en de functienaam 'financieel beheerder'  

vervangen door de functienaam 'financieel directeur'. 

 artikel 9 als volgt te wijzigen: 'De decretale graden kunnen ingevuld worden via 

aanwerving, via bevordering of via gelijktijdige aanwerving en bevordering 

 in artikel 10§2 wordt de verwijzing naar Securex als externe dienst voor preventie en 

bescherming op het werk geschrapt 

 aan artikel 24 een §3 wordt toegevoegd: 'In afwijking van artikel 18 §4 zijn de 

selectieprocedures van de decretale graden niet-vergelijkend. De meest geschikte 

kandidaat wordt gekozen op basis van een volledige vergelijking van titels en 

verdiensten en een uitdrukkelijke motivering overeenkomstig de bepalingen van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen.' 

 

06. Het arbeidsreglement van de gemeente Beveren werd vastgesteld door de raad in zitting van 

15 december 2015 en bevat in bijlage VII een deontologische code voor ambtenaren. 

Door diverse ontwikkelingen is er nood aan een aangepaste versie van dit document. 

Het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren werd voorgelegd aan het 

Managementteam en college/vast bureau en werd positief geadviseerd. 

Het ontwerp werd eveneens ter advies voorgelegd aan de vakbonden. 

Met algemeenheid van stemmen hecht de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring 

aan het ontwerp van de deontologische code voor ambtenaren, inclusief de toegevoegde 

bijlage VII bij het arbeidsreglement. 

 

 

De voorzitter nodigt de leden die thuis zitten hun stem uit te brengen via reply all. Dan wordt 

dit antwoord verzonden naar haar en de algemeen directeur. Tot middernacht kan er 

gestemd worden. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 



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

07 april 2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 
 

 
 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


