
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 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, 
Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre,  
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, Heidi 
Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh,  Méline Rovillard, 

Bram Massar, Kitty Schelfhout en Leentje Van Laere  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

 Marijke De Graef was afwezig en werd verontschuldigd. 
             

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

Openbare zitting. 
 

1.  Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 26 november 2019 – goedkeuring. 

2.  De jaarrekening 2018 werd door de gouverneur goedgekeurd – kennisneming. 

3.  Vaststelling budgetwijziging 2019/1 – vaststelling. 

4.  Bouwstenen BBC2020 - indeling BD-BV-BI, kostenplaatsen, MAR en waarderingsregels -  

     goedkeuring. 

5.  Vaststelling meerjarenplan 2020-2025 – vaststelling. 

6.  Meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland – goedkeuring. 

Besloten zitting 

7.  Collectieve overdracht technische dienst (regie der werken) naar het  

     Zorgpunt Waasland – goedkeuring. 

 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 26 november  2019. 

 

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

welzijn van 26 november 2019.  

 

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



 

 

 

voor maatschappelijk welzijn van 26 november 2019. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.  Er zijn geen vragen en de 

voorzitter gaat over tot de officiële dagorde. 

 

02. Met zijn besluit d.d. 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 nemen alle raadsleden kennis 

van deze goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar 2018.  

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW-Beveren. 

 

Raadslid Benali, sp.a, wil een stemming vragen. Zijn fractie heeft zich onthouden bij de 

stemming over het budget, dus ook bij deze budgetwijziging. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, zegt dat er wat vertraging is bij de bouw van de rusthuizen 

Vrasene en Haasdonk. Ze informeert naar de reden hiervan en wanneer de bouwwerken 

zullen afgerond zijn zodat de mensen terug naar Vrasene of Haasdonk kunnen. Ze vraagt ook 

op wie de kosten verhaald kunnen worden. De ligdagprijs is nu voor de bewoners lager. Ze 

vraagt of men zich op iemand kan beroepen naar gelang de tijd duurt. 

 

Schepen Van Esbroeck bevestigt dat de bouwwerken vertraging oplopen. Dat is omwille van 

de BKA, de betonkernactivering, die tussen de gewelven zit van de gebouwen. Die moeten 

dienen voor koeling en voor verwarming. Die zijn goed geïnstalleerd, maar de buizen zijn 

waarschijnlijk kapot gevroren. Het water loopt er uit het beton. Ondertussen is er vorige week 

een gerechtelijk expert geweest. Volgende week is er een nieuwe zitting waar alle aannemers 

en alle partijen waaronder het OCMW hun grieven kunnen laten horen en de eigen visie op de 

zaak kunnen geven. Hij gaat ervan uit dat de aannemer die dat verkeerd gedaan heeft 

uiteindelijk zal betalen. Het is duidelijk dat het een gerechtelijk gevolg zal krijgen. Maar ook 

de kosten die het OCMW heeft, zoals de kosten voor de 5 euro korting die de mensen 

momenteel krijgen maar ook de extra kosten voor verwarming die hoger oplopen dan 

wanneer men in de nieuwe gebouwen zou zitten. Die worden allemaal bijgehouden en die 

zullen mee in de procedure betrokken worden als directe schade. Maar wat er uitgesproken 



zal worden, laat hij aan het gerecht over. 

 

Aangezien het noodzakelijk is om aanpassingen te doen in het budget 2019 werd een 

budgetwijziging opgemaakt. 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) bij 11 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang, Beveren 2020, 

Open Vld, Sp.a)  gaat de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord met de vaststelling van 

de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW-Beveren. 

 

04. Op deze raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad 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 bovenstaande 

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 beleidsdomeinen werden opnieuw gedefinieerd volgens de indeling van Vlaanderen. De 

beleidsitems kan het bestuur zelf kiezen. Op niveau van beleidsitems wordt gebudgetteerd, 

daarom dat vooral de diensten hier terug te vinden zijn. 

Telkens met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerp voor: 

 de indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems binnen BBC2020 

 de indeling van de kostenplaatsen binnen BBC2020 

 de indeling van het minimum algemeen rekeningstelsel binnen BBC2020 

 de waarderingsregels binnen BBC2020. 



 

 

05. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake het meerjarenplan 2020/2025. 

 

Raadslid Maes, Groen, ziet dat er geen budget is ingeschreven om het armoedeplan uit te 

werken. Hij heeft dit ook gevraagd tijdens de commissie. Hij gaat ervan uit dat het geld uit de 

algemene middelen zal komen. Daar spreekt wat hem betreft niet veel ambitie uit. Ook naar 

de concrete invulling van het armoedeplan is het voorlopig nog raden. Als hij verder kijkt dan 

deze gemeente, bijvoorbeeld naar Sint-Niklaas, dan maakt hij de vergelijking op basis van 

methodiek en niet op het vlak van inhoud. Hij ziet dat daar een armoedeplan is uitgewerkt 

samen met Polsslag, een koepel van verschillende armoedeorganisaties. Hij vraagt of er ook 

in Beveren plannen zijn om te werken met organisaties om het armoedeplan door te lichten 

en uit te werken. Verder vraagt hij of er genoeg middelen zijn vrijgemaakt of die vrijgemaakt 

kunnen worden om een grondig armoedeplan met de bijhorende investeringen te kunnen 

doorvoeren. 

 

Raadslid Benali, sp.a, laat weten dat zijn fractie dit plan niet zal goedkeuren. In het 

bestuursakkoord staan twee punten die voor zijn fractie belangrijk zijn. Enerzijds is dat het 

gegeven dat in Beveren alle personen met een zorgvraag ondersteund worden. Er zit te 

weinig ambitie in dit meerjarenplan om dat waar te maken. Anderzijds het terugdringen van 

de armoede. Er is nog niets terug te vinden in het meerjarenplan dat de armoede zal moeten 

terugdringen. Hij weet dat er een armoedeplan op komst is, maar het is zeer spijtig dat dat 

hier niet in zit. Om die twee redenen kan hij het meerjarenplan niet goedkeuren. 

 

Raadslid Stevenheydens, Beveren 2020, denkt dat het armoedeplan op het college rond 22 

oktober is goedgekeurd. Maar volgens de bevoegde schepen is besloten om nadien toch nog 

wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het anderhalf jaar geleden voor het eerst ter sprake 

gebracht naar aanleiding van verontrustende cijfers. Men is nu anderhalf jaar verder en 

eigenlijk had dat armoedeplan het grote onderdeel moeten zijn van deze meerjarenplanning 

en had dat tijdens de bespreking in de commissies aan bod moeten komen. Dit is toch wel 

een bijzonder spijtige zaak dat het pas op gemeenteraad van januari voor zal liggen. Hij wil de 

vraag nog eens herhalen. Het wordt goedgekeurd op het college in oktober en nu is het twee 

maanden verder. Volgens hem kan een document dat in het college is goedgekeurd door de 



raad worden opgevraagd. Hij informeert naar de reden om het nadien toch terug te roepen 

en toch nog wijzigingen aan te brengen. 

 

Schepen Van Esbroeck zal proberen in chronologische volgorde te antwoorden. Collega Maes 

zegt dat er geen budget is voor het armoedeplan en hij vraagt of het geld uit de algemene 

middelen moet komen. Er zal een deel uit de algemene middelen komen. Er staan ook een 

heel aantal dingen in exploitatie waar dat mee betaald zal worden. Langs de andere kant 

staan er toch ook dingen in die effectief als toelage genoteerd staan. Voor buurtwerk, dat met 

Samenleving of een andere partner zal worden opgepakt, staan bedragen vermeld. Ook voor 

de oprichting van het sociaal restaurant is een bedrag voorzien. Als men het budgetbeheer 

van OCMW korter wil opvolgen en de wachttijden wil terugdringen van de huidige zes 

maanden naar minder dan drie maanden, wordt daarvoor een extra personeelslid voorzien, 

en dan heeft dat personeelslid ook budget nodig. Er wordt iemand aangeduid die het 

armoedeplan mee gaat uitvoeren en het geld voor die persoon staat in het budget. Dus hij 

veronderstelt dat het raadslid ofwel niet volledig naar het budget heeft gekeken ofwel dat hij 

selectief heeft gekeken. Er staan een heel aantal dingen in het budget te lezen. Het 

armoedeplan is door de gemeente zelf ontwikkeld met de mensen van de afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening. Dat is natuurlijk gestoeld op documenten die het college 

toegestuurd krijgt en op beleidsbrieven van andere verenigingen. Maar het armoedeplan is 

zelf geschreven en zal inderdaad in januari aan de raad worden voorgelegd. Collega Benali 

spreekt over te weinig ambitie en dat er niets terug is te vinden in het budget. Daarop heeft 

hij hetzelfde antwoord. Als men het budget leest zoals het moet, dan vindt men een aantal 

dingen terug waar wel ambitie uit spreekt en waar men wel mee verder wil gaan. Hij heeft wel 

vroeger al gezegd dat het plaatselijk bestuur de kinderarmoede en algemene armoede niet 

kan terugdringen. Als men morgen de minimale lonen en het leefloon optrekt vanuit de 

federale en de Vlaamse overheid naar 1500 euro per maand, dan zou er een grote stap 

worden gezet. Dat kan het plaatselijk bestuur niet. Het plaatselijk bestuur kan niet anders 

dan zo veel mogelijk maatregelen nemen die aanvullend zijn, zoals premies die de gemeente 

toekent en die ook opgenomen zullen zijn in het armoedeplan. En zoals tegemoetkomingen 

die zullen worden toegekend en waar men ook mee verder wil gaan. Ook op het vlak van 

tewerkstelling wil men doorgaan. Collega Stevenheydens zal hem niet horen ontkennen dat 

de cijfers verontrustend zijn.  Er zijn de zorgen van het college en alle mensen die op de 

sociale dienst werken en die er dagelijks mee bezig zijn om te proberen mensen te begeleiden 



om stappen te zetten vanuit de armoede of de kinderarmoede. Het is inderdaad in oktober 

op het college geweest en goedgekeurd. Er is toen wel de vraag gesteld om nog wat extra 

cijfers te voorzien. Die zijn ondertussen bijgevoegd. Dat komt normaal gezien volgende week 

of de week erna terug definitief op het college. Daar moet niets achter worden gezocht. Hij 

heeft het ook op de commissie gezegd. In het begin was het zelfs een beetje zijn schuld. Er 

was een misverstand met de diensten. Het ontwerp was klaar en is niet bij de juiste dienst 

geraakt om geagendeerd te worden. Er is niets veranderd en er zijn geen duistere krachten 

die er op ingespeeld hebben waardoor er dingen helemaal omgedraaid zijn. Het is echt nog 

een stuk verduidelijking. 

 

Raadslid Maes gaat niet in op de suggestie dat hij het budget niet goed gelezen zou hebben. 

Hij vraagt of het klopt dat het college het armoedeplan zelf heeft geschreven en niet te rade is 

gegaan bij andere organisaties. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat zij zelf het armoedeplan hebben ontwikkeld samen met de 

dienst Maatschappelijke Dienstverlening. Maar natuurlijk met kennis van zake van anderen 

die met beleidsbrieven en andere publicaties informatie bezorgd hebben vanuit de eigen 

bekommernissen. Er is daar samen een synthese van gemaakt met daarin de manier waarop 

men wil werken. 

 

Met 23 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 7 neen-stemmen (Groen, Beveren 2020, sp.a) bij 4 

onthoudingen (Vlaams Belang, Open Vld)  wordt het meerjarenplan 2020/2025, deel 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld. 

 

06. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake  het meerjarenplan 2020/2025 

 van Zorgpunt Waasland. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, zegt dat zijn fractie zich in stemmingen over het Zorgpunt 

Waasland steeds onthouden heeft. Dat gaat zijn fractie opnieuw doen. 

 

Met 31 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Beveren 2020, Open Vld, sp.a) bij 3 onthoudingen 

(Vlaams Belang) hechten de raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn 

goedkeuring aan het meerjarenplan 2020/2025 van Zorgpunt Waasland. 

 



 

  

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

17 december  2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op vrijdag 27 

december 2019. 

 

  

                Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 
 
 

 
 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


