
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 2019 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Boudewijn Vlegels en Dirk Van Esbroeck, schepenen; 
Roger Heirwegh, Bruno Stevenheydens, Werner Maes, 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, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De Schepper, 
Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn Vaerenbergh,  Méline Rovillard, Bram 
Massar, Kitty Schelfhout en Leentje Van Laere  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

 De schepenen Claus, Van Roeyen, De Meulemeester en Brocken waren afwezig en werden 

verontschuldigd. 
De raadsleden Smet en Werrens waren afwezig en werden verontschuldigd. 

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

 
Openbare zitting. 

 
1.    Zorgpunt Waasland - meerjarenplanaanpassing 2019 - goedkeuring 

2.    Arbeidsmatige activiteiten (AMA): registratie en opstart - goedkeuring 

3.    Wijziging arbeidsreglement: toevoegen reglement telewerken – goedkeuring 

 

Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering. 

Het ontwerpverslag van de raad van 17 december kon nog niet worden afgewerkt en zal 

voorgelegd worden op de raad van januari 2020. 

 

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

voorzitter gaat over tot de officiële dagorde. 

02. 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 de 

meerjarenplanaanpassing 2019 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 meerjarenplan en diens aanpassing ter goedkeuring voorgelegd 

moeten worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De in de meerjarenplanaanpassing 2019 Zorgpunt Waasland opgenomen bedragen voor 

Beveren zijn conform de gemaakte afspraken tussen Zorgpunt Waasland en OCMW Beveren. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de 

meerjarenplanaanpassing 2019 Zorgpunt Waasland. 

 

03. Het OCMW heeft als opdracht leefloongerechtigden toe te leiden naar het Normaal 

Economisch Circuit (NEC). 

Idealiter verloopt dit via een traject Tijdelijke Werkervaring (TWE).  

Er is echter een groep leefloongerechtigden die moeilijk of niet in aanmerking komen voor 

een TWE traject om verschillende redenen: te zwak, taalkennis, ouderen, ... 

In theorie bestaan er alternatieven voor deze doelgroepen, maar in de praktijk zijn er niet 

genoeg plaatsen beschikbaar (vb. Sociale economie, beschutte werkplaatsen, … ). Bovendien 

zijn een aantal alternatieven wel beschikbaar, maar niet afgestemd op zwakkere doelgroepen 

door een gebrek aan begeleiding (vb. vrijwilligerswerk, wijk-werken, …). 

Vlaanderen riep voor deze doelgroep de arbeidsmatige activiteiten in het leven. 

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist: 

 de gemeente Beveren te registreren als AMA-gemeente 

 de AMA-begeleiding op te starten in het Sociaal Huis vanaf 01 januari 2020 

 aan aanmoedigingspremie van 1,25 EUR per uur toe te kennen aan deelnemer AMA 

 de AMA-begeleiding te beperken tot inwoners uit Beveren. 

 

04. De gemeente Beveren wenst vanaf januari 2020 de medewerkers de mogelijkheid bieden om 

van thuis te werken.  

Telewerken is niet enkel voor de medewerker interessant, maar voor onze organisatie heeft 

dit ook vele voordelen.  

 

 



Zo komt de gemeente als werkgever aantrekkelijker over bij potentieel nieuwe medewerkers, 

kan dit de concentratie en prestaties van de  medewerkers verhogen, verhoogt men de 

motivatie en welzijn van de medewerkers, wordt het ziekteverzuim tegengegaan, draagt men 

bij aan het milieu door het woon-werkverkeer te beperken, enzovoort. 

Het is uiteraard belangrijk dat er een duidelijk kader is voor telewerk zodat er steeds een 

efficiënte en klantgerichte dienstverlening kan gegarandeerd worden.  

Algemeen beslissen de raadsleden om het reglement telewerken toe te voegen aan het 

arbeidsreglement. 

 

  

 
  

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

27 december  2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 28 januari  

2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 

 

 
 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


