
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 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, Marijke De 
Graef, 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   

 

Iedereen aanwezig 
             

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.  
29 januari 2019. 

 
D 03 02.  Vaststellen huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

“ 03.  Goedkeuring openbare verkoop woning, Kerkplein 15 te Melsele. 
 

D 01 04.  Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

 

“ 05.  Goedkeuring voorstel tot statutenwijziging Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland. 
 

“ 06.  Vaststelling mandaten Zorgpunt Waasland. 

 
“ 07.  Vaststelling mandaten vzw LOGO Waasland. 

 
“ 08.  Vaststelling mandaten Waasse Landmaatschappij. 

 

“ 09.  Vaststelling mandaten Polders en Wateringen. 
 

 
Openbare zitting: 

 
 

01. 

 

 

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

van de vergadering van 29 januari 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

van 29 januari  2019.  

 

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

maatschappelijk welzijn van 29 januari 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. Het huishoudelijk reglement wordt opnieuw vastgesteld. 

De voorzitter stelt voor dit goed te keuren rekening houdend met de bemerkingen die ook zijn 

gemaakt voor het huishoudelijk regmeent van de gemeenteraad. 

Ingevolge artikel 38 en 74 DLB moet de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn  

bij  aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststellen waarin aanvullende 

maatregelen worden opgenomen voor de werking van de raad. 

Omdat de bepalingen voor 99% gelijkaardig zijn, wordt er gekozen voor één reglement voor 

beide raden.  

 

Volgende amendementen  worden namens Groen voorgelegd: 

Amendement 1:  

Bij artikel 1: het voorstel om de data in januari voor een gans jaar tijdig bekend te maken en 

zoveel als mogelijk te respecteren wordt algemeen aanvaard. 

Amendement 2: 

Het voorstel tot toevoegen van agendapunten op de raad door burgers hoort hier niet thuis 

omdat het hier uitsluitend over raadsleden gaat, waarvan aktename. 

Amendement 3: 

De formulering inzake toevoegen van ontbrekende stukken of nieuwe stukken aan het dossier 

dient gewijzigd te worden. 

Aangevuld wordt  dat indien dossiers nog worden uitgebreid met extra documenten,  dit wordt 

bekendgemaakt aan alle raadsleden. 

Amendement 4: 

De  tussenkomst inzake art. 15, plaats van de voorzitter wordt afgewezen, waarvan aktename. 

 



Amendement 5: 

De tussenkomst inzake art. 24, gebruik van beeldmateriaal, wordt afgewezen. 

Amendement 6: 

Akte wordt genomen van de tussenkomst inzake naamswijziging fractie. 

Dit kan hier niet, want het gaat over de bepaling van het aantal stemgerechtigde leden in de 

commissies.  Die aantallen moeten wel degelijk worden bepaald op basis van het aantal leden 

van de oorspronkelijke fractie. 

Amendement 7: 

Akte wordt genomen van de vraag tot het opnemen van commissievergaderingen en daarna het 

opmaken van een beknopt verslag. 

Dit voorstel wordt momenteel afgewezen omdat dit ambtelijke capaciteit vergt of financiële 

input. 

Aan de raad wordt beloofd deze vraag wel verder te onderzoeken en na te gaan hoe dit in andere 

gemeenten verloopt. 

 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot vaststelling van het huishoudelijk reglement 

van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

03. De raad voor maatschappelijk welzijn van 13 december 2017 heeft principieel beslist om de 

woning, Kerkplein 15 te Melsele, openbaar te verkopen. De ontwerpakte, opgemaakt door 

notaris Haeck, wordt voorgelegd. 

Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp voor openbare verkoop van de 

woning, Kerkplein 15 te Melsele, alsook aan de vooropgestelde instelprijs. 

 

 

04. De gemeente Beveren ontving een schrijven van Sociaal Verhuurkantoor Waasland inzake 

wijziging van hun statuten en dit in functie van het Decreet Lokaal Bestuur. 

De raad van bestuur stelde een voorstel tot statutenwijziging op.  

Het belangrijkste is een wijziging in afvaardiging van de deelgenoten. 

Om het groot ledenaantal in te perken en toch op rechtsgeldige wijze te kunnen vergaderen 

heeft de raad van bestuur enkele wijzigingen voorgelegd.  De raad stemt algemeen in met 

voorgelegd voorstel tot wijziging van de statuten van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Vervolgens voorziet het Sociaal Verhuurkantoor Waasland een algemene vergadering op 14 



maart 2019 om 18 uur.  

Tijdens die vergadering zal voorgesteld worden om de statuten te laten wijzigen onder 2/3 

meerderheid van de 'oude' algemene vergadering en onder toezicht van een notaris. 

 

 

05. OCMW Beveren is deelgenoot van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

Deze welzijnsvereniging heeft als doel het uitbaten van een dienst voor schuldbemiddeling in 

het bijzonder belast met de dossiers collectieve schuldenregeling haar doorgestuurd door de 

sociale diensten van de aangesloten gemeenten Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke en  Sint-Gillis-

Waas. 

De gemeente Beveren ontving een schrijven van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland 

inzake aanpassing van hun statuten  gezien de nieuwe bepalingen van het Decreet Lokaal 

Bestuur. 

In de voorgestelde statutenwijziging wordt het aantal stemgerechtigde vertegenwoordigers van 

elke deelgenoot in de algemene vergadering herleid van 3 naar 2. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan de voorgestelde 

statutenwijziging van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

De buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de statuten en het verlijden van de 

akte door een notaris vindt plaats op 14 maart 2019.  

 

 

06. Het OCMW van Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland, een OCMW-vereniging van 

publiekrecht. 

De vereniging heeft als doel woonzorg te verstrekken of zorg te verlenen aan personen met een 

beperking door voorzieningen, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners.  

De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging 

zijnde OCMW Beveren, OCMW Kruibeke, OCMW Sint-Niklaas en OCMW Zwijndrecht. 

Overeenkomstig art. 226 van het OCMW-decreet worden de OCMW's vertegenwoordigd door 

leden van hun raad voor maatschappelijk welzijn. Hun mandaat duurt zolang ze lid zijn van de 

raad voor maatschappelijk welzijn of tot bij de installatie van een nieuwe raad voor 

maatschappelijk welzijn.  

Voor elke afgevaardigde wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze plaatsvervanger 

wordt op dezelfde wijze aangeduid als de afgevaardigde die hij vervangt. 



Er worden 3 afgevaardigden aangewezen per OCMW. 

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur. 

Elke deelgenoot mag 3 bestuurders afvaardigen. 

In de vergaderingen van de raad van bestuur beschikt elke bestuurder over één stem. 

De leden, vermeld in het eerste lid, worden door de raad voor maatschappelijk welzijn 

aangewezen bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Elk lid van de raad voor 

maatschappelijk welzijn beschikt daarbij over één stem. Bij staking van stemmen is de jongste 

kandidaat in jaren verkozen. 

Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht. 

 

De voorzitter geeft aan dat er drie mensen moeten worden aangeduid in één stemronde. Elk 

raadslid heeft één stem. De eerste stembrief is voor het kiezen van de effectief afgevaardigde 

naar de algemene vergadering van het Zorgpunt. Voor de algemene vergadering effectief 

worden Johan Smet, Heidi Werrens en Laura Staut voorgesteld.  

 

Om geldig te stemmen als OCMW-raadslid kan er slechts een persoon aangeduid worden, maar 

er worden wel drie personen in totaal gekozen. Op de tweede stembrief worden de 

plaatsvervangers aangeduid voor de algemene vergadering. Vanuit de meerderheid worden Jan 

van de Perre, Veerle Vincke en Werner Maes voorgesteld. Er mag maar één bolletje gekleurd 

worden. 

 

Op de derde stembrief worden de bestuurders aangeduid voor de raad van bestuur van het 

Zorgpunt Waasland. Er mag ook hier maar één bolletje gekleurd worden. Vanuit de meerderheid 

worden Dominique Tielens, Dirk van Esbroeck en Jeroen Verhulst voorgesteld. 

 

Vervolgens wordt bij afzonderlijk gehouden geheime stemming beslist tot aanduiding van 

volgende personen als effectieve afgevaardigden voor de algemene vergadering van Zorgpunt 

Waasland: 

  Laura Staut met 11 stemmen 

  Heidi Werrens met 8 stemmen 

 Johan Smet met 8 stemmen 

 

 



Werden niet verkozen: 

Kathleen De Schepper met 4 stemmen, Annick Van de Vyver met 2 stemmen en Ann Vermeulen 

met 1 stem. Tevens was er ook 1 blanco stembiljet. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen worden volgende personen aangeduid als 

plaatsvervangende afgevaardigden voor de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland: 

 Veerle Vincke met 11 stemmen 

 Werner Maes met 9 stemmen 

 Jan Van de Perre met 8 stemmen 

Werd niet verkozen: 

Kathleen De Schepper met 4 stemmen.  Tevens waren er  3 blanco stembiljetten. 
 

Volgende personen worden aangeduid als  bestuurder voor de raad van bestuur van Zorgpunt 

Waasland: 

  Dirk Van Esbroeck met 11 stemmen  

  Dominique Tielens met 8 stemmen 

  Jeroen Verhulst met 9 stemmen 

Werden niet verkozen: 

Kathleen De Schepper met 4 stemmen en Annick Van de Vyver met 2 stemmen.  Tevens was er  1 

blanco stembiljet. 

 

07. Zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren zijn lid van de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg 

Waasland, afgekort Logo-Waasland. 

Logo-Waasland heeft tot doel het op centraal Vlaams niveau  geplande  preventiebeleid uit te 

voeren en het lokale gezondheidsoverleg te coördineren en te ondersteunen. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raden dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden 

aangeduid. 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.  

Aangezien zowel de gemeente Beveren als OCMW Beveren lid zijn van de algemene 

vergadering van Logo-Waasland vzw en aangezien dit juridisch aparte entiteiten blijven, 

kunnen beiden lid blijven van de algemene vergadering en dus beiden een stemgerechtigd lid 

aanduiden. 

De raad van bestuur bestaat uit minstens 3 en maximaal 18 leden, benoemd door de algemene 

vergadering. 

Voor het mandaat van bestuurder in de raad van bestuur wordt 1 persoon afgevaardigd. 



Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt: 

 Ingeborg De Meulemeester met 30 stemmen bij 5 blanco stembiljetten aangeduid voor de 

algemene vergadering van Logo-Waasland vzw; 

 Dirk Van Esbroeck met 32 stemmen bij 3 blanco stembiljetten aangeduid als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Logo-Waasland 

vzw.  

 

 

08. OCMW Beveren is vennoot bij de Waasse Landmaatschappij en deze vennootschap heeft als 

doel: 

- de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, 

inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een 

voldoende aanbod van sociale  huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip 

van  gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale 

woonstructuur; 

- bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of 

ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en 

te vervangen; 

- gronden en panden verwerven voor realisatie van sociale woonprojecten en de    

terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 

 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen wordt: 

 Lientje De Schepper met 30 stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 blanco stembiljetten 

aangeduid als  effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de 

Waasse Landmaatschappij; 

 Kristine De Roeck met 30 stemmen tegen 1 neen-stem bij 4 blanco stembiljetten 

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 

van de Waasse Landmaatschappij. 

 

09. Het OCMW Beveren wordt als eigenaar van landbouwgronden in de algemene vergaderingen van 

de polderbesturen vertegenwoordigd door één mandataris. 

Deze vertegenwoordiging geldt voor volgende polderbesturen: Polder van het Land van Waas, 

Polder tussen Schelde en Durme (Zele), Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en Polder van Bornem. 



Ingevolge de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dient deze 

vertegenwoordiging opnieuw geregeld te worden. 

Bij geheime stemming en met  29 stemmen bij 1 ongeldig stembiljet en 5 blanco stembiljetten 

wordt Werner Maes  aangeduid als vertegenwoordiger namens de raad voor maatschappelijk 

welzijn voor de algemene vergadering van de Polder van het Land van Waas, de Polder tussen 

Schelde en Durme (Zele), de Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en de Polder van Bornem. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 
  

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

26 februari 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 26 maart 

2019. 

 

Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 

 
 

 

 

 
 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


