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Raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2019 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
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   

 

Schepen Kegels 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. 19 december 2018. 
 

“ 02.  Goedkeuring verslag d.d. 28 november 2018 van de raad van bestuur van 
Zorgpunt Waasland. 
 

D 03 03.  Onderzoek van de geloofsbrieven en installatie tot lid bijzonder comité voor de 

sociale dienst  van mevrouw Kristina De Roeck. 
 

D 13 04.  Kennisname besluit waarnemend Gouverneur d.d. 13 december 2018 

betreffende goedkeuring jaarrekening financiële boekjaar 2017. 

 
D 31 05.  Goedkeuring onderhandse verkoop grond, Leurshoek te Beveren. 

 
Ten verzoeke van Sp.a: doorgangs-, brug- en uitstroomwoningen. 

 
 
  Openbare zitting: 
 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

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

verslag. 

 

De algemeen directeur doet verslag van de vergadering van de OCMW-raad van 19 december 

2019.  
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Raadslid Buyl, Vlaams Belang, deelt mee dat zijn fractie zich zal onthouden voor wat de 

goedkeuring van het verslag betreft. Dit omdat zijn fractie geen afgevaardigde had. In de vorige 

legislatuur was zijn fractie daar niet welkom. 

 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Open Vld, Sp.a, Beveren 2020) en  4 onthoudingen 

(Vlaams Belang)  wordt goedkeuring gehecht aan het ontwerpverslag  van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 19 december 2018. 

 

02. Op de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, aansluitend op de 

installatievergadering van de gemeenteraad, werden de leden van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst verkozen, en legden de verkozen leden de eed af. 

Mevrouw Kristina De Roeck werd verkozen ingevolge de voordrachtsakte van de 

verbonden lijst CD&V, N-VA, Groen-sp.a, Open Vld, waarop volgende kandidaten werden 

voorgedragen: 

1. Mevr. Leentje Van Laere t.e.m. 30/06/2022 

2. Mevr. Hilde Maes t.e.m. 30/06/2022, opvolger dhr. Hendrik Deckers 

3. Mevr. Kristina De Roeck t.e.m. 30/06/2022, opvolger mevr. Martine Tindemans 

4. Mevr. Erna Tindemans t.e.m. 30/06/2021, opvolger mevr. Stefanie Van Remortel 

5. Dhr. Jelle Van Stappen, opvolger dhr. Koen Maes 

6. Dhr. Vincent Janssens 

7. Mevr. Debbie Vlaeminck 

Mevrouw De Roeck had zich echter verontschuldigd voor de eerste vergadering van de 

raad voor maatschappelijk welzijn. Zij kon bijgevolg de eed als lid van het bijzonder 

comité voor de sociale dienst niet afleggen. 

De verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de 

geloofsbrieven werden goedgekeurd leggen, vόόr ze hun mandaat aanvaarden, in 

openbare vergadering volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en ondertekenen de akte van eedaflegging: 

"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen". 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan de geloofsbrieven van mevrouw 

Kristina De Roeck. 
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Mevrouw De Roeck legt in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 

welzijn volgende eed af "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen". 

Door deze eedaflegging wordt mevrouw Kristina De Roeck ambtsbevoegd als lid van het 

bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

 

03. Door de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland wordt het verslag van de vergadering 

van 28 november 2018 voorgelegd. 

 

Raadslid Issam Benali, Sp.a, heeft een algemene vraag. Er is nu geen vragenkwartier 

voorzien. Hij heeft vandaag een punt ingediend voor deze raad. Hij was niet zeker of het 

oude huishoudelijk reglement van het OCMW nog geldig is of dat het huishoudelijk 

reglement van de gemeente hier automatisch ook van toepassing is. Door het feit dat er 

nu geen vragenkwartier wordt gehouden, vraagt hij zich af hoe de structuur in elkaar zit 

en of er voor deze raad nog een huishoudelijk reglement moet worden gemaakt. Hij 

vraagt of er wat toelichting over gegeven kan worden. Dat maakt de werking iets 

eenvoudiger. 

 

De voorzitter geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is dat het huishoudelijk reglement 

wordt herbekeken. Er zullen een aantal aanpassingen moeten gebeuren. Het is de 

bedoeling om daarover met de fractievoorzitters samen te komen en afspraken te maken, 

onder andere over het vragenkwartiertje. Er was vroeger geen vragenkwartiertje in het 

OCMW, maar er kan worden bekeken hoe dit verder wordt aangepakt. 

Schepen Van Esbroeck vult aan dat er in de vorige legislatuur wél vragen konden worden 

gesteld op het einde van de zitting van de raad. 

 

Het gaat raadslid Benali er om te weten hoe nu tijdelijk zal gewerkt worden. Het is niet zo 

dat hij nu een vraag heeft buiten de vraag die hij heeft ingediend. Het is interessant om dit 

te weten voor de volgende OCMW-raden. Voorlopig is er dus enkel een vragenkwartiertje 

op het einde en punten kunnen ingediend worden zoals die overeenkomstig met de 

timing van de gemeenteraad ingediend moeten worden.  
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De voorzitter bevestigt dit, maar er zal dus nog met de fractievoorzitters worden 

besproken hoe hier verder mee om te gaan. 

 

De voorzitter vraagt of het verslag van 28 november 2018 van de raad van bestuur van 

Zorgpunt Waasland goedgekeurd kan worden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dat zijn fractie zich weer zal onthouden om 

dezelfde reden als bij het vorige verslag. 

 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van 

voorgelegd verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland d.d. 28 november 

2018. 

Met 30 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Open Vld, Sp.a, Beveren 2020) en  4 

onthoudingen (Vlaams Belang)  wordt kennis genomen van het verslag van de raad van 

bestuur van Zorgpunt Waasland d.d. 28 november 2018. 

 

 

04. Na vaststelling van de jaarrekening 2017 door de OCMW-raad in zitting van  

20 juni 2018, werd conform art. 174, §1 OCMW-decreet een afschrift bezorgd aan de 

provinciegouverneur. De jaarrekening 2017  werd op 13 december 2018 door de heer 

waarnemend gouverneur goedgekeurd zonder inhoudelijke opmerkingen. 

Conform het decreet moeten lokale besturen per kwartaal digitaal rapporteren over de 

verrichte transacties. 

De rapportering aan de Vlaamse overheid dient te gebeuren voor het einde van de 

maand die volgt op het kwartaal.  

Met betrekking tot de situatie 2017 werd eind januari 2018 gerapporteerd over het 4e 

kwartaal 2017, dus over de transacties van 2017. 

Na de datum van inzending van de digitale rapportering Q4 werden er nog transacties 

op 2017 geboekt omdat zij, omwille van het transactiemoment, dienden toegerekend te 

worden aan 2017.  

Het zijn deze transacties die geen deel uitmaakten van de digitale rapportering Q4 die 

voor het verschil zorgen met de uiteindelijke rekening 2017.  
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Door alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt akte te nemen van de 

goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW door de heer waarnemend 

gouverneur. 

 

 

05. De grond gelegen te Beveren, Leurshoek, sectie B 563k is vrij van pacht. Deze grond is 

gelegen binnen het project Leurshoek met doelstellingen inzake sociaal woonbeleid. Voor 

de realisatie van dit project dient de gemeente deze grond te aan te kopen. 

 

Raadslid Issam Benali, Sp.a, is er op zich niet tegen dat er grond verkocht wordt, maar hij 

vraagt zich wel af of er ook direct een bestemming wordt gegeven aan de gelden of dat 

het algemene gelden zijn om in de begroting te gebruiken om het OCMW-budget te 

verbeteren. Hij vraagt of er een concrete doelstelling tegenover staat. Het lijkt hem 

bijvoorbeeld wel interessant dat als zo’n stuk grond verkocht wordt, dit geld wordt 

gebruikt om de nood aan betaalbare huisvesting aan te pakken.  

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat de middelen die vrijkomen in principe altijd ingezet 

worden om nieuwe projecten te financieren. Dat is niet voorbestemd in de boekhouding, 

maar dat wordt wel gebruikt om een stuk mee te financieren. Dit is gedurende de voorbije 

legislaturen altijd zo geweest. 

 

Raadslid Benali vraagt of er hier concreet een project is dat al op stapel staat. Hij vindt het 

op zich positief wat de gemeente ermee doet. Er komt ook nog een transfer van geld van 

de gemeente naar het OCMW en het OCMW kan daar ook weer iets mee doen. Hij hoort 

dat dat onder andere gebruikt wordt voor de rusthuizen die nu in aanbouw zijn. Hij vindt 

het op zich positief dat er extra middelen  in een nieuw project gestoken worden. In die 

zin is zijn vraag positief beantwoord.  

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat daardoor ook in de toekomst de leninglast beperkt 

kan worden voor de nieuwbouw, zowel voor Vrasene als  Haasdonk. Er was oorspronkelijk 

voorzien om meer te gaan lenen. Dat bedrag zal nu dalen en blijven dalen. In de loop van 

dit jaar en volgend jaar zal worden bepaald welk bedrag daarvoor moet worden ontleend, 

maar het zal veel minder zijn dan oorspronkelijk begroot.  



6 
 

 

Door alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt akkoord gegaan met de 

verkoop van een perceel grond aan de gemeente, Leurshoek te Beveren en kadastraal 

gekend, sectie B 563k met een oppervlakte van 85a98ca voor de prijs van 859 800 EUR. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte. 

 

 

 Ten verzoeke van Sp.a werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting 

“Doorgangs-, brug- en uitstroomwoningen”. 

Raadslid Issam Benali geeft hierbij toelichting. 

Vele OCMW’s worden geconfronteerd met de uitdaging om huisvesting te voorzien voor 

kwetsbare mensen. Voor hen vormen doorgangswoningen vaak een goede tijdelijke 

oplossing. Het OCMW kan die mensen dan een woonst geven en hen tegelijkertijd 

begeleiden naar een duurzame oplossing voor hun huisvestingsprobleem. Ook voor 

erkende vluchtelingen die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle woning aan een 

betaalbare prijs, kunnen doorgangswoningen een tijdelijke oplossing zijn. 

Raadslid Benali, Sp.a, heeft drie soorten woningen opgenomen in de titel van het 

agendapunt. Hij gaat soms alleen doorgangswoningen noemen, maar hij heeft het 

eigenlijk over alle drie de soorten woningen die het OCMW kan gebruiken om huisvesting 

te voorzien voor kwetsbare mensen. Hij merkt dan ook op in het jaarverslag 2017 van het 

OCMW dat het realiseren van voldoende brug-, doorgangs- en crisiswoningen erin stond 

als werkingspunt. Hem viel wel op dat er op 31 december 2017 acht doorgangswoningen 

waren, achttien brugwoningen en vijf uitstroomwoningen exclusief voor vluchtelingen, 

alsook dat er een bezettingsgraad was van gemiddeld 90%. De 10% leegstand betreft 

vooral de tijd die besteed wordt aan herstel en schoonmaak van de woningen (zgn. 

frictieleegstand). Dus eigenlijk wil dat zeggen dat de woningen  zo goed als 100% in 

gebruik zijn. Die woningen spelen een heel belangrijke rol. Hij denkt aan de 

armoedeproblematiek nu in Beveren. Er zijn de te hoge huurprijzen en alsook de erkende 

vluchtelingen. Hij hoort van de vrijwilligers, betrokken bij Gastvrij Beveren, dat het heel 

moeilijk is om voor erkende vluchtelingen betaalbare huisvesting te vinden in Beveren. 

Dan was er tegelijkertijd een oproep van ministers Ducarme en Wilmès om OCMW’s te 

steunen bij de creatie van doorgangswoningen waarbij OCMW’s ook een aanvraag 

konden indienen. Dat brengt hem tot de volgende vragen.  
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Ten eerste is er geen actuele informatie over doorgangswoningen en uitstroomwoningen, 

dus hij vraagt hoeveel er waren op 31 december 2018. Hij vraagt ook naar de gemiddelde 

bezettingsgraad en of dat nog steeds zo hoog was als het jaar ervoor. Hij vraagt ook of het 

OCMW zich heeft ingeschreven voor de projectoproep van de ministers.  

 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat er inderdaad een aantal woningen binnen de 

portefeuille van het OCMW opgenomen zijn. Er zijn nu tien doorgangswoningen in beheer. 

Doorgangswoningen zijn in principe bedoeld voor bewoning voor een korte periode. 

Mensen sluiten normaal gezien een gebruiksovereenkomst af voor vier maanden. Het is 

de bedoeling dat ze op korte termijn doorstromen. Het OCMW heeft negentien 

brugwoningen. Bij brugwoningen krijgen mensen ook een contract  in eerste instantie 

voor vier maanden dat eventueel kan verlengd worden. Hier is het de bedoeling dat de 

mensen er kunnen blijven wonen voor een langere periode met de verplichting dat ze zich 

moeten laten inschrijven op de wachtlijst van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland en 

van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren. Zodra zij daar een aanbod 

krijgen, moeten ze verhuizen. Het OCMW is er immers niet om langdurige huur toe te 

staan aan mensen, daarvoor zijn er andere spelers op de markt. Het OCMW heeft ook 

uitstroomwoningen. Deze zijn voor mensen die asiel komen aanvragen, erkend worden 

en uit het LOI moeten. In principe is het zo dat wanneer ze in een lokaal opvanginitiatief 

opgevangen worden, ze eigenlijk al erkend zijn en dan dienen ze binnen de twee 

maanden het lokaal opvanginitiatief te verlaten. Dat is in de praktijk zelden mogelijk. Er 

kan dan twee keer een maand verlenging  worden aangevraagd, zodanig dat ze daar in 

totaal maximaal vier maanden kunnen verblijven. Daarna moeten ze  onherroepelijk 

verhuizen. Daarvoor zijn de uitstroomwoningen voorzien waar deze mensen dan tijdelijk 

kunnen worden ondergebracht. Daarvan zijn er vier in portefeuille en de vijfde is de 

pastorij op de nieuwe parochie. Deze woning wordt daarvoor ook gebruikt, maar daar 

kunnen verschillende mensen worden ondergebracht. Daarna gaat men samen met de 

maatschappelijke werkers, de woonbegeleiders en de vrijwillige woonbuddy’s op zoek 

naar een woning. Er is ook nog een noodwoning die het OCMW ingebracht heeft in een 

samenwerkingsverband met Sint Gillis, Temse, Sint-Niklaas en Kruibeke. In dit verband is 

opgenomen dat elke partner een woning inbrengt. Dus dat zijn in totaal vijf 

noodwoningen die via deze samenwerking ter beschikking worden gesteld.  
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Vroeger was er maar 1 in Beveren, maar als die volzet was, dan was het OCMW 

geblokkeerd terwijl er misschien nog drie leeg stonden in Sint Gillis en Temse. Soms 

zitten er nu in drie woningen mensen van Beveren verspreid over de vijf gemeenten en 

soms zitten in de woning in Beveren mensen van Temse of van Sint Gillis. Op die manier 

wordt meer aanbod gecreëerd en wordt het aanbod beter gebruikt. Dan is er nog een 

extra woning ter beschikking gesteld. Deze wordt ingezet in het kader van noodgevallen 

wanneer de politie dringend iemand moet kunnen onderbrengen. Van deze woning heeft 

de politie de sleutel.  

Wat betreft de bezettingsgraad van de woningen is het OCMW  erin geslaagd om deze te 

verhogen van 90% naar 95,43%. Dat is momenteel de bezettingsgraad van alle woningen. 

Eerlijkheidshalve moet  dient hierbij vemeld dat een aantal van die woningen voor 

langere termijn zijn verhuurd. Voor mensen definitief mogen blijven, kan het een aantal 

jaar duren voordat ze doorstromen naar de Gewestelijk Maatschappij voor Huisvesting of 

naar het sociaal verhuurkantoor. Een woning die bijvoorbeeld vier jaar bezet is, is voor 

100% bezet in die periode. Dus in totaliteit is er een hele hoge bezettingsgraad, maar er 

moet ook worden toegegeven dat definitieve huisvestiging niet onze corebusiness is. Er 

moet voor worden gezorgd dat de mensen een woning hebben om ze tijdelijk te kunnen 

helpen, maar definitieve huisvesting is niet voor het OCMW. Het is aan andere spelers op 

de markt om daar mee aan de slag te gaan.  

 

Raadslid Benali dankt de schepen voor de uitleg. Het is heel positief dat er groei geweest 

is het voorbije jaar. Hij begrijpt dat dit vooral het geval was bij de doorgangs- en 

brugwoningen. Hij had ook de vraag gesteld over de projectoproep van de ministers. Hij 

heeft daarop nog geen antwoord gekregen. Hij begrijpt daaruit dat er niet op 

ingeschreven is.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er effectief nog een woning is die nog niet in de aantallen 

zit omdat er nog werken aan dienen uitgevoerd te worden. Die is wel degelijk ingediend in 

het kader van de projectoproep van de ministers om subsidiëring te krijgen voor de 

inrichting ervan.  

 

Raadslid Benali vraagt of er voor het komende jaar nog verdere groei gepland is in de 

doorstroomwoningen.  
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 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk 

welzijn van 29 januari 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering 

op dinsdag 26 februari 2019. 

 

 
 Hiermee eindigde de zitting. 

Waarvan verslagschrift. 

Op last:       

de algemeen directeur,                                       de voorzitter, 
 

 

 

     Jan Noppe       Veerle Vincke 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat dit niet voorzien is. Het is ook niet voorzien in het 

meerjarenplan om woningen aan te kopen. Soms worden er ook woningen in onderhuur 

genomen. In principe worden mensen doorverwezen naar het sociaal verhuurkantoor. 

Wanneer mensen een woning willen verhuren en komen aankloppen bij het OCMW, 

worden die bijna altijd doorverwezen naar het sociaal verhuurkantoor.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 


