
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2020  
 

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, 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, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 

Schelfhout,  Leentje Van Laere en Jan Creve,  raadsleden. 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

 Raadslid Bjorn Vaerenbergh was afwezig en werd verontschuldigd. 
             

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

Openbare zitting. 
 

01.   Verslagen raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 en 27 december 2019 – goedkeuring.  

02.   Voorstel van armoedeplan – goedkeuring.  

03.   Rapportage organisatiebeheersing AS-IS 2019 – kennisneming.  

04.   Rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018 OCMW – kennisneming.  

05.   Eindverslag Thema-audit Systeem I uitgevoerd door Audit Vlaanderen – kennisneming.  

06.   Evaluatieverslag Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland – goedkeuring.  

07.   Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor nieuwbouw kinderdagverblijf  

         Windekind – goedkeuring.  

08.   Aanbestedingsdossier perceel 16, los meubilair, voor de nieuwbouwprojecten WZC De Linde  

         en WZC Sint-Elisabeth – goedkeuring.  

09.   Procedure inzake verkoop gronden, Blauwe Staak te Vrasene – goedkeuring.  

10.   Ontwerpakte minnelijke pachtverbreking gronden Bosstraat, Beveren – goedkeuring.  

11.   Voorstel tot wijziging bijlagen van het arbeidsreglement - goedkeuring . 

12.   Voorstel tot wijziging rechtspositieregeling – goedkeuring. 

 
Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

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

verslagen van de vergaderingen  van 17 en 27 december 2019. 

 



 

 

 

 

 

 

 

De algemeen directeur leest het verslag voor van de vergaderingen  van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 17 en 27 december 2019.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 17 en 27 december 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. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier “armoedeplan”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, denkt dat haar fractie tijdens de commissie hun standpunten al 

duidelijk heeft gemaakt, maar ze wil toch nog de kans nemen om hierop in te gaan. Natuurlijk 

was haar fractie laaiend enthousiast dat het armoedeplan er eindelijk was na een jaar. Maar 

het enthousiasme is snel getemperd nadat ze zag wat het plan inhoudt. Vooreerst moest ze 

vaststellen dat het eigenlijk geen armoedeplan is. De belangrijkste oorzaken van armoede in 

Beveren, de lage inkomens en de huisvesting, worden niet aangepakt met dit plan. Er wordt 

met geen enkel woord gerept over de verhoging van het aantal sociale woningen, wat een 

cruciaal element is. Er wordt ook niet gesproken over het verhogen van de sociale voordelen 

op basis van beschikbaar inkomen. Dus op het vlak van inkomensmaatregelen wordt niks 

concreet bepaald in dit plan. Ze verwijst bijvoorbeeld naar de mantelzorgpremie, de 

kindcheque of de geboortepremie waar met geen woord over wordt gerept. Ten tweede kan 

ze niet anders dan vaststellen dat het geen plan is. Een plan vraagt een voorafgaande analyse 

waarop de maatregelen dan geënt kunnen worden. Hier is er geen voorafgaande analyse 

waar maatregelen aan gebonden zijn. Dus men weet na vijf jaar ook niet wat de gevolgen zijn 

geweest van dat plan. Er is nergens een bron om van te vertrekken en om mee te vergelijken. 

Voor haar is het heel duidelijk dat op deze manier armoede niet bestreden kan worden. Als ze 

kijkt naar de concrete actiepunten dan ziet ze dat dat een samenraapsel is van maatregelen 

die al bestonden, die verplicht van hogerop worden opgelegd of die heel oppervlakkig 

blijven. Bijvoorbeeld de brugfiguren in het onderwijs, dat is een goede maatregel waar ze 

achter staat, maar het plan bepaalt niet hoeveel dat er zullen zijn, wanneer het zal gebeuren, 

wie ze zullen aanwerven, hoe ze zullen worden aangestuurd en wat het budget daarvoor is. 

Het is een goede maatregel, weliswaar van hogerop, maar opnieuw staat er niet hoe het zal 



worden uitgevoerd. Dat de helft van het plan daarbij ook nog eens een bevestiging is van het 

beleid van de voorbije legislatuur tijdens dewelke de kansarmoede in Beveren meer dan 

verdubbeld is, dat vindt ze het niet ernstig dat men met dit document durft afkomen. Ze stelt 

ook vast dat er bepaalde maatregelen niet in terug te vinden zijn die wel in het 

bestuursakkoord staan, bijvoorbeeld de oprichting van een wijkgezondheidscentra en het 

sociaal restaurant. De schepen liet weten dat er eerst een armoedecoördinator moet worden 

aangesteld die dan het beleid zal bepalen. Dat is voor haar fractie nogmaals de bevestiging 

van het feit dat het geen plan is. Dan is het veel te vroeg om nu met een plan naar buiten te 

komen. Ze kan haar teleurstelling niet onder stoelen of banken steken. Haar fractie gaat dit 

plan niet goedkeuren. Er staat immers niks in over de twee belangrijkste oorzaken van 

armoede, huisvesting en lage inkomens, en er is geen voorafgaande analyse gebeurd die 

gelinkt is aan concrete punten en gevolgen. 

 

Raadslid Schelfhout, Open VLD, stelt vast dat dit niet het ambitieuze armoedeplan is waarop 

allen hoopten en zaten te wachten. Ze leest een oplijsting van goede voornemens die elk 

apart stappen in de goede richting zijn, maar verre van voldoende. Ze heeft vergeleken met 

het armoedeplan van Kortrijk wat zowat het voorbeeld is geworden voor de gemeenten. Niet 

toevallig kapen zij de ene na de andere prijs weg. Activering, schuldhulpverlening, 

woonbegeleiding en kinderopvang zijn de vier pijlers waarop zij een effectief armoedeplan 

hebben gebouwd. Wat activering en begeleiding naar tewerkstelling betreft, verwijst het plan 

van Beveren naar de werklift en de samenwerking met Levanto. Dat zijn prima initiatieven die 

steeds gesteund werden door haar partij. Dit blijft echter te beperkt. Ze stelt vast dat er 

verwezen wordt naar een budget van minder dan 100.000 euro. Dit is geen serieus budget om 

een echte activering te realiseren. Ook bij de schuldhulpverlening stelt ze vast dat dit plan 

veel te weinig ambitie vertoont. Er wordt gewoon herhaald dat de gemeente de wachtlijsten 

wil terugdringen naar drie maanden, net zoals zes jaar geleden, zonder uit te leggen hoe dat 

zal gebeuren. Nochtans is inzetten op preventie van schuldproblematiek een essentiële stap 

in het voorkomen van armoede. Verder is een sterke woonbegeleiding broodnodig in deze 

gemeente. Het plan van Beveren probeert dit aan te pakken met vrijwilligers. Als extra 

ondersteuning is dit oké, maar er moet ook professionele begeleiding zijn, anders gaat dit 

nooit lukken. Anderzijds heeft ze eerder al moeten vaststellen in het meerjarenplan dat het 

aantal doorgangswoningen van de gemeente sterk wordt afgebouwd. Onmiddellijke nood 

kan dus ook al niet meer worden geledigd. Het inzetten op een betere kinderopvang kan zij 



enkel ondersteunen, maar de vernieuwing en de uitbreiding van Windekind gaat jaren duren 

en helpt de toegang voor mensen uit de deelgemeenten onvoldoende door het gebrekkige 

openbaar vervoer. Ze stelt alvast voor om in te zetten op kleinschalige opvang door 

onthaalouders in de deelgemeenten. Dit kan snel en de initiatieven blinken meestal uit door 

flexibiliteit in uren en voor noodopvang. Een rode draad in dit plan is het inzetten op 

vrijwilligerswerk. Ze vraagt of het college er rekening mee houdt dat, en dit zonder de zeer 

bekwame en toegewijde vrijwilligers die er vandaag zijn onrecht aan te doen, het zeer 

bedenkelijk is aan te nemen dat er voldoende extra mensen gevonden kunnen gevonden 

worden voor de vele taken die hier worden opgesomd. Ze vraagt wie dit allemaal aan gaat 

sturen. Ze vindt in het plan een extra fulltime en enkele externe partners. Opnieuw, dit is niet 

realistisch en ze kan het niet als een serieuze inspanning beschouwen. Een goed plan moet 

afgelijnde en realistische budgetten hebben en becijferde doelen. Dit mist ze absoluut in de 

voorstellen die op tafel liggen. Koken kost geld, maar in dit document staat enkel een 

opsomming van de uitgaven van 2018. Ze moet vaststellen dat de bedragen die daar vermeld 

worden voor het overgrote deel uitgaven zijn die door een hogere overheid worden 

terugbetaald. Met deze overwegingen komt zij tot de conclusie dat ze dit plan in de huidige 

vorm niet kan goedkeuren. Het betreft een opsomming van nobele intenties, maar zonder 

duidelijk becijferde doelstellingen en met slechts beperkte budgetten. Ze zal zich onthouden 

bij de stemming en roept het bestuur op om dit plan grondig te herzien. Ze stelt voor te gaan 

praten met omliggende steden en gemeenten waar men al verder staat, bijvoorbeeld Sint-

Niklaas heeft zich ook laten inspireren door het voorbeeld van Kortrijk. Het mag een beetje 

ambitieuzer zijn. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, wil zeggen dat haar fractie tevreden is en dat ze het een sterk 

plan vindt. Ze ziet er veel positieve ideeën in staan. Ze was ook blij met de toelichting tijdens 

de commissie. Het lijkt inderdaad misschien soms zo dat er korte regels zijn en korte dromen 

of wensen zonder dat er een heel plan achter zit, maar ze heeft begrip. Ze ziet dat er heel wat 

problemen gedetecteerd zijn. Ze is vooral zeer blij met de brugfiguren. Ze ziet daar een 

ongelooflijk grote opportuniteit in. Ze beseft dat het oplossen van de woonproblematiek niet 

helemaal in de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden ligt van de gemeente zelf. Ze wil 

nog eens oproepen om daarvoor maximale inspanningen te leveren vanuit de gemeente. Een 

tweede bezorgdheid gaat over de “onzichtbaren” in de gemeente, die ook door B-asiel en 

Tarrara  worden opgevangen en zeker wel in grote getale aanwezig zijn in de gemeente. Ze 



wil een warme oproep doen om zeker ook voor hen te blijven zorg dragen. Ze staan een paar 

keer vermeld in het armoedeplan, maar ze wil echt wel oproepen om deze groep absoluut 

niet te vergeten. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, zegt dat haar fractie ook heeft uitgekeken naar het 

armoedeplan. Aangezien het heel lang geduurd heeft, had zij ook verwacht dat het een 

aanvalsplan zou zijn en niet zomaar een armoedeplan. Buurtgericht werken hoort zij veel 

terugkomen in het plan. Maar aan de andere kant merkt men ook wel dat de gemeente nog 

altijd wil centraliseren, zoals de voorziene uitbreiding van Windekind, wat goed is maar in de 

deelgemeenten gebeurt er dan niks voor. Het sociaal restaurant komt ook in het centrum. 

Het sociaal huis wordt hier ook mee uitgebouwd in het AC. Allemaal noodzakelijk, maar om 

een mens uit armoede en een sociaal isolement te halen moet men naar de mensen toe gaan. 

Buurtgericht werken is voor haar ook meer dan een plaats waar af en toe iemand komt. 

Mensen moeten er kunnen binnen en buiten lopen. Professionelen moeten er aanwezig zijn 

en vrijwilligers. Het moet leven. Omdat op die manier mensen dicht bij huis aanwezig zullen 

zijn en onder de armoederadar vandaan komen. Qua budgetten moet er toch ook eens 

gekeken worden naar een referentiebudget in plaats van allerhande steun en toelagen. 

Mensen kunnen op die manier individueel kijken wat er aan budget is en hoe ze er mee 

moeten rondkomen. Maar het referentiebudget moet dan ook een menswaardig inkomen 

zijn. Om dat te kunnen realiseren is er uiteraard een uitbreiding nodig van de 

schuldhulpverlening en budgethulpverlening. Een voltijds equivalent extra gaat dat 

probleem niet oplossen. In Nederland doet men dit met buddy’s en vrijwilligers die een of 

maximum twee jaar een gezin begeleiden op financieel vlak. De wachttijd nu van zes 

maanden is veel te lang. Een vooropstelling van drie maanden is nog steeds veel te lang. 

Dagelijks kan ze ook vaststellen dat iedereen die een week of maand moet wachten op 

structurele hulp, dat dat een veel te lange periode is met nefaste gevolgen zoals een 

schuldenberg, isolement, schaamte en dat het uiteindelijk ook nog tot uithuiszetting kan 

leiden. 

 

Schepen Van Esbroeck wil voorafgaand de opmerking maken dat wanneer het armoedeplan 

is klaargemaakt er vooral naar de sociale grondrechten is gekeken. Sociale grondrechten 

gaan onder andere over wonen, over een menswaardig inkomen, over het recht op arbeid en 

dergelijke meer. Hij heeft ook op de commissie gezegd dat de gemeente alleen de armoede in 



Beveren niet op gaat lossen. Wanneer men ziet dat bepaalde toelagen en bepaalde 

vervangingsinkomsten die mensen krijgen niet voldoende zijn om boven die armoedegrens te 

komen, dan kan de gemeente dat niet oplossen. Als morgen de armoedegrens bijvoorbeeld 

2000 euro is en het leefloon is 1100 euro, dan kan de gemeente de 900 euro voor iedereen die 

momenteel een leefloon krijgt niet financieren. De gemeente wil wel aanvullend werken, zo 

veel mogelijk en dit zowel op financieel vlak als op andere vlakken. Daarvoor is er onder 

andere de schuldhulpverlening en bestaan er allerhande premies. Waarom wil men naar een 

gemeentelijke breed onthaal? Er is een paar keer opgemerkt dat het erin staat. Er is 

momenteel geen gemeentelijk breed onthaal. Er komt een samenwerking met het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk en de sociale diensten van de mutualiteiten, zodat men automatisch 

doorverwezen wordt opdat men zou kunnen genieten van de rechten die men heeft. Het is 

belangrijk dat als men spreekt over buurtwerk, men weet dat het de bedoeling is dat mensen 

ter plaatse worden gedetecteerd. De buurtwerkers die in bepaalde wijken actief zullen zijn, 

kunnen er ook op wijzen dat mensen bepaalde voordelen missen. Dat kan een gemeentelijk 

voordeel zijn of iets anders op Vlaams of federaal niveau. Die stap wil hij zetten. Dat er nog 

een extra personeelslid moet bijkomen, dat klopt. Toen het college de aanzet gaf voor dit 

beleidsplan en dit besprak in het college in verband met de personeelsformatie, is inderdaad 

gezegd dat er iemand extra nodig is om dat mee uit te bouwen. Het college wil echt wel voort 

en wil een aantal dingen uitzetten waaraan men wil werken. Die persoon die dat zou moeten 

doen gaat, moet inderdaad aangeworven worden. Het plan zal vervolgens allicht bijgestuurd 

worden. Als men zo iemand in dienst neemt, zullen er nieuwe initiatieven komen. Dan zullen 

er bijkomende acties worden gezet, maar die worden dan op dat moment opgenomen in het 

plan. Maar het college kon moeilijk een klein jaar wachten vooraleer men daar mee verder 

kon gaan. Hij hoort van het plan van Kortrijk dat dat zo goed is. Hij is blij om dat te horen. Wat 

Kortrijk doet, wordt echter al lang in Beveren gedaan. Activering wordt al lang gedaan. 

Schuldhulpverlening wordt al lang gedaan. Het college wil effectief naar die maximum drie 

maanden wachttijd gaan. Dan zegt men dat drie maanden nog te veel is. Maar drie maanden 

is gewoon realistisch. Tegen de tijd dat de maatschappelijk werker de schuld in beeld 

gebracht heeft, tegen de tijd dat alle documenten opgevraagd zijn, tegen de tijd dat alle 

papieren klaar zijn om de volgende stap te kunnen zetten, dan is men twee of drie maanden 

verder. Kinderopvang zoals in Kortrijk wordt al lang gedaan. Er is gesproken over de 

opvangplaatsen voor mensen in armoede. Die zijn er momenteel en die worden gebruikt. 

Mensen die bijvoorbeeld cursussen moeten gaan volgen en geen kinderoppas hebben en die 



daar gedurende een paar dagen of weken de mogelijkheid toe krijgen. Wanneer iemand zich 

vandaag komt aanbieden voor schuldhulpverlening, dan duurt dat een tijd voordat alles 

volledig in kaart gebracht is. Dat wordt gedaan door de gewone maatschappelijk werkers die 

dagelijks met deze zaken bezig en dit in samenwerking met de dienst schuldhulpverlening. 

Dan wordt samen dat plan opgesteld. Raadsleden spreken over woonbegeleiding en dat men 

dat met vrijwilligers gaat doen. Er zijn momenteel twee professionele woonbegeleiders in 

dienst ter ondersteuning. Men hoeft daar geen schrik voor te hebben. Die mensen werken 

hard, maar het college wil die bijkomend ondersteunen met vrijwilligers. Sommige dingen 

kunnen die professionals niet. Die kunnen niet met iedereen op zoek gaan naar een woning. 

Zij kunnen telefonisch overleggen, maar altijd opnieuw de bezoeken afleggen bij die 

eigenaars, dat lukt niet altijd. Daarvoor worden geëngageerde vrijwilligers gezocht. Vroeger 

had het OCMW, toen het nog de woonzorgcentra en dergelijke had, ongeveer 200 vrijwilligers. 

Dat zijn veel mensen. Binnen het sociaal huis zijn er tientallen vrijwilligers. Hij is ervan 

overtuigd dat men de mensen gaat vinden. Dat kinderopvang enkel en alleen in de centrale 

gemeenten van Beveren georganiseerd wordt, heeft hij ook gehoord. Dat is inderdaad zo 

omdat  de kern Beveren-Melsele de grootste cluster is waar de mensen wonen. Men spreekt 

over onthaalouders in de deelgemeenten, maar die zijn daar al. Die worden gesteund door de 

gemeente Beveren. Die bedragen staan daar zelf niet bij. Dat zijn subsidies die de gemeente 

geeft, zowel aan de crèches als aan onthaalouders, om die mensen in de deelgemeenten 

actief te laten zijn en om die te motiveren dat te blijven doen. Het college steekt daar graag 

geld in om te zorgen dat dat kan blijven. Er wordt gezegd dat Beveren enkel gaat werken met 

vrijwilligers, maar dat is niet zo. Er wordt gewerkt met meer dan 30 maatschappelijk werkers 

die in de Oude Zandstraat zitten. Die zijn daar actief op vele vlakken en die gaan met de 

mensen van de gemeente aan de slag. Die worden ondersteund met vrijwilligers die 

aangestuurd worden door de diensten zelf. Hij hoort ook zeggen dat de bedragen die in de 

tabel staan terugbetaald worden door de hogere overheid. Hij heeft de hogere overheid aan 

de gemeente nog nooit een huurtoelage weten terug te betalen. De vele kosten die daar 

staan worden door de gemeente zelf gedragen. De hogere overheid betaalt een stuk terug, 

maar de gemeente betaalt ongeveer 60% van het leefloon. Steun aan bejaarden van 295.000 

euro, dat komt de hogere overheid niet terugbetalen. En zo staan er heel wat dingen bij 

waarvoor de hogere overheid bij lange niet in terugbetaling voorziet. 

Hij geeft raadslid Vermeulen gelijk dat de woonproblematiek een probleem is. Hij heeft dat 

ook op de commissie gezegd. Er is ook ergens gezegd dat er meer moet worden ingezet op 



sociale huisvesting. Dat staat hier niet in, maar dat staat wel in de rest van het gemeentelijk 

beleidsplan. De gemeente zet erop in. Hij heeft net collega Cools als voorzitter van de 

Gewestelijke Maatschappij voor huisvesting horen zeggen dat daarop ingezet wordt en dat er 

nieuwe projecten op stapel staan die ook zullen gerealiseerd worden. Maar het is natuurlijk 

ook een werk van langere adem. Dat kost heel veel geld. Ze zal het wel beamen dat dat heel 

veel middelen vraagt en dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. De ondersteuning van B-asiel 

en Tarrara is terecht. De gemeente heeft niet altijd de manier en de middelen om mensen te 

ondersteunen die hier niet altijd mogen zijn. Maar er wordt een stuk op ingezet via fondsen 

aan verenigingen en als tussenoplossing wordt bijvoorbeeld gekozen voor ondersteuning van 

Tarrara en B-asiel. Het is belangrijk dat zij bepaalde dingen kunnen doen. Tarrara organiseert 

bijvoorbeeld binnenkort een karaokemiddag en een etentje tegen armoede waar die mensen 

welkom zijn. Men werkt daar ook aan inclusie omdat iedereen daar kan komen eten. Men is 

volop aan het werken aan een Uitpas omdat men toch de stap wil zetten om het verschil 

tussen mensen met een laag inkomen en gewone mensen weg te werken, zodanig dat dat 

ook niet meer zichtbaar is. Met die kaart worden bepaalde activiteiten betaalbaar. Dus ook op 

dat vlak wordt enorm veel ingezet. Het fenomeen van het buurtgericht werken waarvan 

mevrouw Van de Vyver heeft gezegd dat de gemeente het wil centraliseren…. Voor het 

buurtrestaurant zal inderdaad in Beveren worden gezocht naar een locatie. Hij denkt dat de 

aantrekkingskracht van een buurtrestaurant in bepaalde deelgemeenten heel wat minder 

zou zijn als wanneer het wordt gevestigd in de kern Beveren-Melsele. Hij wil het bewust in de 

kern houden waar het met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Hij kijkt er echt naar uit. 

Maar ondertussen worden op andere vlakken ook stappen gezet. Er worden nieuwe 

woonzorgcentra geopend in Vrasene en Haasdonk en een dienstencentrum in Melsele. Dus 

het is niet zo dat de gemeente daar niets doet en er alleen in Beveren iets wordt gedaan.  

Dan de uitbreiding van de schuldhulpverlening, daar heeft hij zojuist al op geantwoord. Hij is 

ervan overtuigd dat men de kloof gaat dichten. Er werken daar momenteel al een drietal 

mensen en daar komt er nog een bij. Dus het is niet zo dat het van nul naar één gaat. Die gaat 

het team versterken. Mocht dat toch niet voldoende zijn dan zal aan het college om verdere 

ondersteuning worden gevraagd. Op deze manier heeft hij geprobeerd te antwoorden en te 

laten weten dat men aan een armoedeplan begint waarvan men hoopt er het verschil mee te 

kunnen maken, om de mensen alles te geven waar ze recht op hebben en te proberen een 

steentje te kunnen bijdragen. Dat zal een steen zijn. Hij hoopt voor een aantal mensen de 

financiële toestand voor een stuk te kunnen verbeteren. Niet alleen de financiële toestand, 



maar ook het sociale zodat ze aansluiting kunnen vinden bij de maatschappij. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, bedankt de schepen voor de uitgebreide uitleg, maar haar drie 

punten blijven overeind. Er wordt niets gezegd over de sociale huisvesting, niets over de lage 

vervangingsinkomens en het blijft zo dat er geen analyse is geweest waarop de maatregelen 

gebaseerd zijn en waarop de raad de gevolgen kan afleiden. Dan spreekt de schepen erover 

dat de coördinator eerst aangesteld moet worden, maar die had al veel eerder aangesteld 

moeten zijn. Als men op de helft van de legislatuur vorig jaar zag dat de kansarmoede 

exponentieel aan het stijgen was, dan had men dat toen al kunnen doen. Dan verwijst hij ook 

naar het plan van Kortrijk en dan zegt hij dat Beveren hetzelfde doet. Maar als dan wordt 

gekeken naar het plan van Kortrijk, heeft Beveren dan een Uitpas, is er een huurgarantiefonds 

en gaat de gemeente 750 nieuwe sociale woningen bouwen? Ze vraagt of er een doelstelling 

is voor de betaalbare opvang van 60% van de kinderen. Ze vraagt of er sociale tarieven zijn 

voor de lagere middenklasse, zoals uitbreiding van sociale voordelen voor degenen die net 

boven de armoedegrens zitten. Tot slot zegt hij dat de gemeente niets kan doen aan die 

vervangingsinkomens, dat die te laag zijn. Maar een gemeente kan wel tussenkomen. De 

sociale voordelen kunnen uitgebreid worden op basis van het beschikbaar inkomen. In het 

plan van Kortrijk is een Kortrijks menswaardig inkomen opgenomen waarbij de sociale 

voordelen inderdaad worden uitgebreid. Dus wat haar fractie betreft is het geen echt 

armoedeplan. Haar fractie zal tegenstemmen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat hij over Kortrijk niet mag spreken, maar iedereen begint 

erover en als hij er op antwoordt dan is het niet goed. Maar hij wil het nog eens zeggen, wat 

Kortrijk doet en het stuk aanvullen op het inkomen dat de mensen hebben, dat doet Beveren 

ook. De huurtoelagen die worden betaald, dat is voor de groep die er juist onder valt. Er zijn 

mensen die 200 euro à 300 euro huurtoelage krijgen van het OCMW van Beveren. Hij vraagt of 

dat niets is. Hij vindt het wel straf dat dat gezegd wordt en dat over de laagste inkomens niks 

gezegd kan worden. Hij is ermee begonnen dat het niet alleen de zaak van de gemeente is. De 

gemeente kan het stempelgeld en de ziektevergoeding niet verhogen. Hij kan alleen proberen 

de mensen die aan het minimum zitten een stap mee omhoog te brengen. Over sociale 

huisvesting heeft hij wel wat gezegd. Dat staat in het beleidsplan in zijn algemeenheid, waar 

ingezet wordt op het sociaal verhuurkantoor en waarbij nieuwe woningen worden gebouwd. 

Daarmee wil hij stoppen. 



 

Raadslid Rovillard, sp.a, vraagt waarom dat dan allemaal niet in het plan staat. Dat is dan in 

allemaal verschillende plannen terug te vinden. 

 

De voorzitter zegt dat het armoedeplan wordt vermeld in het algemeen beleidsplan. De 

beleidsplannen zijn in december vorig jaar goedgekeurd. 

 

De afdeling Maatschappelijke dienstverlening legt een voorstel van armoedeplan voor ter 

goedkeuring. 

De stijgende armoedeproblematieken en vermaatschappelijking van de zorg vragen om extra 

acties. De afdeling Maatschappelijke dienstverlening stelde een armoedeplan op met enkele 

concrete focuspunten. Deze focuspunten werden vooropgesteld op basis van vaststellingen 

binnen de hulpverlening, omgevingsanalyse en aanbevelingen van externen als VVSG, 

armoede organisaties, … 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang) tegen 2 neen-stemmen (sp.a) bij 3 

onthoudingen (Beveren 2020, Open Vld) wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd 

armoedeplan. 

 

03. De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur 

wordt organisatiebeheersing omschreven als volgt: “De gemeente staan in voor de 

organisatiebeheersing van hun activiteiten”. Organisatiebeheersing is het geheel van 

maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen 

over: 

1)      het bereiken van de doelstellingen; 

2)      het beheersen van de risico’s; 

3)      het naleven van wetgevingen en procedures; 

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

6)      de bescherming van activa; 

7)      het voorkomen van fraude. 

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na 

overleg met het managementteam. Het algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de 



bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn 

onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn.  

Audit Vlaanderen is het agentschap dat minimaal één maal per legislatuur een externe audit 

uitvoert bij alle lokale besturen. Er werd bijgevolg gekozen om een interne evaluatie 

organisatiebeheersing op te maken. Medewerkers, voornamelijk diensthoofden, werden uit 

alle diensten van OCMW en gemeente geselecteerd om deel te nemen aan de werkgroepen. 

De werkgroepen kregen de opdracht om een maturiteitsinschatting te maken van de 

organisatie voor een bepaald thema en werkpunten aan te leveren. 

De AS-IS situatie werd opgesteld in de periode 8 januari  2019 tot en met 28 februari 2019.  

De organisatie heeft inmiddels in de eerste helft van 2019 op veel vlakken gewerkt om haar 

organisatiebeheersing te optimaliseren, o.a. herwerking huishoudelijk reglement raadsleden, 

verdere implementatie e-besluit en MID-office, voorbereiding nieuw organogram, opmaak 

informatieveiligheidsplan, …   

Uit de interne evaluatie blijkt dat het lokaal bestuur Beveren een organisatie is in volle 

ontwikkeling. Vele beheersmaatregelen zijn in ontwikkeling, bijvoorbeeld de herwerking van 

het organogram, de implementatie van het postregistratiesysteem, de ontwikkeling van de 

digitale mappenstructuur, de verdere implementatie van E-besluit, de implementatie van 

projectmatig werken, … 

Het lokaal bestuur Beveren is vooral sterk in de thema’s personeelsbeleid, financieel 

management, ICT en informatie en communicatie. Het minst scoort het lokaal bestuur 

Beveren in de thema’s monitoring en organisatiestructuur. Op deze domeinen wordt nog te 

veel ad hoc gewerkt en is verdere ontwikkeling noodzakelijk. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de rapportage organisatiebeheersing AS-IS 

2019. 

 

04. De wetgever hecht veel belang aan organisatiebeheersing. In het decreet lokaal bestuur 

wordt organisatiebeheersing omschreven als volgt: ”De gemeente staat in voor de 

organisatiebeheersing van hun activiteiten”. Organisatiebeheersing is het geheel van 

maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen 

over: 

1)      het bereiken van de doelstellingen; 

2)      het beheersen van de risico’s; 



3)      het naleven van wetgevingen en procedures; 

4)      de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 

5)      het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 

6)      de bescherming van activa; 

7)      het voorkomen van fraude. 

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na 

overleg met het managementteam. Het algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de 

bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn 

onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 

welzijn. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur Beveren werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019. 

Het OCMW Beveren heeft sinds 2014 een organisatiebeheersingsysteem uitgewerkt, met een 

jaarlijkse rapportering van de vooruitgang inzake organisatiebeheersing. 

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing realisaties 2018 OCMW 

opgemaakt. Deze rapportage bevat de genomen maatregelen en de vooruitgang inzake 

organisatiebeheersing in 2018 voor het OCMW Beveren. De realisaties worden beschreven 

aan de hand van de tien thema’s uit de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de rapportage organisatiebeheersing 

realisaties 2018 OCMW. 

 

05. Audit Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat audits uitvoert bij de 

Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen voert de audits uit die de interne 

organisatie en het organisatiebeheersingssyteem van het lokaal bestuur evalueren. 

Daarnaast staat Audit Vlaanderen ook in voor de uitvoering van forensische audits (d.w.z. 

audits naar potentiële fraudegevallen) en thema-audits (vb. thema-audit gemeentelijke 

belastingen en retributies). 

In 2019 voert Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I” uit in 15 lokale besturen. Deze 

audit onderzoekt hoe het OCMW het beheer van de persoonlijke middelen van cliënten met 

een ‘systeem i-rekening’ organiseert en uitvoert. Een systeem i-rekening is een specifiek type 

van bankrekening waarmee het OCMW, in naam van een cliënt, de kosten verbonden aan een 

verblijf in een woonzorgcentrum of een instelling betaalt. 

Het OCMW Beveren werd door Audit Vlaanderen uitgekozen als te auditeren bestuur.   



Audit Vlaanderen stelde op basis van de uitgevoerde testen geen onregelmatigheden in het 

proces vast. 

Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen: 

1) De organisatie dient werk te maken van een duidelijke procedure om rechten en 

toegangen binnen de softwaresystemen toe te kennen, aan te passen en periodiek te 

evalueren. 

2) OCMW Beveren evalueert en werkt de procedure voor het uitvoeren van en informeren over 

betalingen verder uit. De organisatie: 

- garandeert de transparantie m.b.t. betalingen; 

- bouwt voldoende functiescheiding of vervangend steekproefsgewijze controle in; 

- vermijdt laattijdige betalingen. 

3) OCMW Beveren bouwt voldoende beheersmaatregelen in zodat residenten ten laste van 

het OCMW het wettelijk vastgelegd zakgeld maandelijks ontvangen. Het maakt hiertoe 

duidelijke afspraken met andere betrokken partijen. 

In het rapport vindt u tevens de reactie opgemaakt door het managementteam en de 

aanbevelingentabel aangevuld met het actieplan en de timing door OCMW Beveren. 

Met algemeenheid van stemmen kennis genomen van het eindverslag Thema-audit Systeem I 

uitgevoerd door Audit Vlaanderen. 

 

06. De gemeente Beveren ontving op 26 november 2019 een mail van de Dienst voor 

Schuldbemiddeling Waasland met het evaluatieverslag dat werd goedgekeurd op hun 

algemene vergadering van 21 november 2019. 

Ingevolge artikel 492, 3° lid DLB dient elke welzijnsvereniging in de loop van het eerste jaar na 

de volledige vernieuwing van de raden voor maatschappelijk welzijn een evaluatieverslag 

voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Dat verslag omvat een evaluatie van 

de verzelfstandiging, waarover de raad voor maatschappelijk welzijn zich binnen de drie 

maanden uitspreekt. 

Door alle raadsleden wordt goedkeuring gehecht aan het voorgelegde evaluatieverslag van 

de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

 

07. Kinderdagverblijf Windekind wijkt uit naar het Gravenplein. Met deze nieuwbouw wordt 

beoogd ruimte te bieden aan 5 groepen van 18 kindjes en 1 groep van 10 kindjes voor 

dringende opvangplaatsen, samen goed voor de opvang van 100 kindjes. Er wordt voorlopig 



uitgegaan van 2 000 m² oppervlakte. 

In kader van deze voorziene nieuwbouw dient een ontwerper aangesteld te worden, waarbij 

voorgesteld wordt een mededingingsprocedure met onderhandeling te voeren. Dit is een 

zogenaamde tweestapsprocedure. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden tot het aanstellen van een ontwerper voor de nieuwbouw van 

kinderdagverblijf Windekind. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 418 000 EUR inclusief 

btw. 

De totale geraamde investeringskost voor de bouw van het nieuwe kinderdagverblijf wordt 

als volgt samengesteld: 

 bouwkost: 3 140 495,86 EUR exclusief btw of 3 800 000 EUR inclusief btw 

 ereloon (11% op de bouwkost exclusief btw): 345 454,54 EUR exclusief btw of 418 000 

EUR inclusief btw 

 subsidie Vipa: 1 100 000 EUR 

Als gunningswijze wordt de mededingingsprocedure met onderhandeling gekozen. 

De opgestelde selectieleidraad wordt goedgekeurd. 

 

08. Het vast bureau keurde in zitting van 15 februari 2017 de aanbestedingsstrategie voor de 

nieuwbouwprojecten van WZC De Linde en WZC Sint-Elisabeth, zoals voorgesteld door Osar 

architects, goed. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd ontwerp van 

het lastenboek voor perceel 16, los meubilair, opgemaakt door Osar architects. De raad hecht 

goedkeuring aan de geraamde uitgave ten bedrage van 597 011,24 EUR inclusief btw. 

De prijsvraag wordt georganiseerd via de procedure van openbare aanbesteding. 

 

09. De voorzitter geeft toelichting over het dossier inzake gronden, Blauwe Staak. 

 

Raadslid De Munck, Groen, wil van de gelegenheid gebruik maken om toch nog eens te 

vragen naar de visie van de gemeente Beveren aangaande de verkoop van OCMW-gronden. 

Hij heeft het een aantal maanden geleden al gevraagd en het antwoord was dat het eventueel 

besproken kon worden op een commissie, om zo een keer te kijken naar houding ten 

opzichte van de verkoop van OCMW-gronden. Daar werd toen wel redelijk positief op 



geantwoord. 

 

Burgemeester Van de Vijver denkt dat hij duidelijk heeft geantwoord. Als er gronden 

vrijkomen, dan worden die verkocht. In dit geval komt er een grond vrij en wordt die dus 

verkocht, tenzij de pachter zelf de grond wil kopen.  Dan wordt er natuurlijk wel rekening mee 

gehouden in de schatting. Anders zou het vroegere OCMW, nu de gemeente, immers 

inkomsten missen. Maar de gronden die overgedragen worden en waarvan de pacht wordt 

overgedragen van vader naar zoon of naar dochteer, daar wordt niet aan getornd. Die gaan 

van de ene generatie over op de andere. Hij denkt dat een commissie daarover na vijf 

minuten afgelopen is. Het raadslid wil met de gronden misschien iets anders doen, dat is dan 

anders. Dan zitten we op een andere golflengte. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de insteek van zijn vraag is om een keer gezegd te krijgen 

wat de gemeente misschien wil doen met die gronden in de toekomst. Hij vraagt of er een 

visie over is en of er over kan worden nagedacht om bepaalde gronden eventueel te 

reserveren. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat alles gereserveerd kan worden. Vanaf het moment dat 

iets wordt verkocht, dan zijn er in de raad altijd wel mensen die een bestemming hebben. Als 

men wil investeren en als de gemeente de exploitatie overeind wil houden, dan moeten er 

inkomsten zijn. Tenzij men wil dat er terug voor 12 à 13 miljoen euro extra aan leningen wordt 

opgenomen. Maar de gemeente gaat de schulden voor een stuk afbouwen. Hij moet eens 

kijken voor welk budget de verkopen in de meerjarenplanning opgenomen zijn. Dat is 

essentieel en als dat niet binnenkomt, dan moeten er investeringen worden geschrapt. De 

middelen zijn dus wel nodig om de investeringen te financieren. Men kan niet het een zonder 

het andere. Dat is de discussie en men moet dan ook wel naar de bevolking toe de discussie 

voeren. Anders zet men de bevolking op het verkeerde been. Er is beslist om gronden, waar 

geen bevoorrechte pachtoverdracht is en die dus vrijkomen of die al jaren onderverhuurd 

zijn, worden verkocht. Dan komen die inkomsten bij de middelen van de gemeente om 

projecten te financieren. Doet men dat niet dan moet men de financiën ergens anders halen 

of  zal men het aantal investeringen sterk moeten verminderen.  

 

Raadslid De Munck, Groen, heeft niet gezegd dat hij de verkoop wil tegenhouden, 



integendeel. Het is logisch dat er centen gegenereerd moeten worden. Het gaat wel om de 

vraag of er een lijn getrokken kan worden in het verkoopbeleid. Men zou kunnen beslissen 

om een onderscheid te maken omdat men misschien in de toekomst een aantal plannen zou 

kunnen realiseren die interessant zijn voor de gemeente.  

 

De gronden gelegen te Vrasene, Blauwe Staak, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C 110a - 

C 126a - C 159b, met een oppervlakte van respectievelijk 3 868 m² - 4 389 m² - 5 244 m², zijn 

vrij van pacht door minnelijke pachtverbreking. 

De venale waarde, vrij van pacht, werd geschat op respectievelijk 31 000 EUR - 44 000 EUR -  

50 000 EUR. 

Voorgesteld wordt om de gronden te koop aan te bieden volgens de procedure van publieke 

verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van: 

- 31 000 EUR voor de grond sectie C 110a 

- 44 000 EUR voor de grond sectie C 126a 

- 50 000 EUR voor de grond sectie C 159b 

te verhogen met 12,50% kosten, waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod 

(minimum 1 000 EUR) en hiervoor de nodige publiciteit te voeren. 

Het vast bureau heeft in zitting van 9 december 2019 beslist tot het agenderen van de 

publieke verkoop op de eerstvolgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot verkoop van de gronden gelegen 

te Vrasene, Blauwe Staak, sectie C 110a - C 126a - C 159b, via de procedure van publieke 

verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde gelijk aan de geschatte venale 

waarde  

(+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR). 

 

10. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake pachtverbreking van gronden, Bosstraat 

te Beveren. 

 

Raadslid Maes, Groen, las in het besluit dat er 103 bomen zijn gekapt een aantal jaren 

geleden. Het hout is op die gronden blijven liggen of toch deels. Hij vraagt wat initieel de 

reden was van de bomenkap in opdracht van het OCMW. Hij vraagt of er een heraanplanting 

is voorzien voor dit talrijke aantal bomen. Ten slotte vraagt hij wat het plan is met de grond 

nu de pachtverbreking wordt doorgevoerd. 



 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de grond verkocht zal worden. De grond is vrij van pacht. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de persoon die de bomen gerooid heeft niet zo goed heeft 

opgeruimd. Daardoor ligt dat er nu nog voor een stuk. Hij durft niet te zeggen of er een 

heraanplant gebeurd is en of dat een onderdeel van de vergunning was. Dat moet hij 

nakijken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat normaal in de vergunning wordt meegenomen dat er 

heraangeplant moet worden. Maar niet overal mag heraangeplant worden. Er speelt daar ook 

dat men een aantal meter van de perceelgrens moet blijven. Er zijn een aantal wettelijke 

verplichtingen waardoor het niet altijd zo evident is. 

 

Raadslid Maes vindt het bizar dat in opdracht van het OCMW bomen worden gekapt en dat er 

met het hout niets wordt gedaan. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het afval is. Als er bomen verkocht worden dan spreekt 

men over de waai. De stam wordt verkocht. De man die verkoopt of de huurder in dit geval 

moet de waai kuisen. Als die dat niet doet en het allemaal laat liggen, dan heeft hij er zelf de 

gevolgen van. Nu wordt het verkocht. Als iemand het koopt dan zal die het moeten opkuisen. 

Vroeger waren er wel particulieren die geïnteresseerd waren om het op te kuisen en het te 

gebruiken voor de houtkachel of het kampvuur. 

 

Raadslid Maes, Groen,  zegt dat met hout nog meer andere dingen gedaan kunnen worden 

dan verbranden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat men met het materiaal uit de kruin van een boom niet 

veel kan doen. 

 

Het vast bureau heeft in zitting van 30 september 2019 beslist tot minnelijke pachtverbreking 

met ingang van 25 december 2019, voor gronden gelegen te Beveren Bosstraat, en hiervoor 

een vergoeding te betalen. De percelen zijn kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D 893 en D 

894 en hebben een oppervlakte van 6 840 m² en 6 550 m². 



De heer Frederik De Cock, pachter van de grond, is akkoord met de gestelde voorwaarden van 

deze minnelijke pachtverbreking. 

Het vast bureau van 13 januari 2020 gaat akkoord om de ontwerpakte van pachtverbreking 

met regeling der vergoeding voor te leggen voor goedkeuring. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot goedkeuring van de ontwerpakte 

pachtverbreking met regeling der vergoeding voor de gronden gelegen te Beveren, Bosstraat, 

2de afdeling, sectie D 893 en D 894. 

 

11. Het gemeentelijk arbeidsreglement werd vastgesteld door de raad in zitting van 15 december 

2015 en bevat in bijlage V een ICT-gedragscode. 

Door diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is er nood aan een 

aangepaste versie van dit document. 

Het ontwerp van de ICT-gedragscode werd voorgelegd aan het managementteam, het 

college/vast bureau en werd positief geadviseerd. Het werd ook voorgelegd aan de 

vakbonden die een aantal opmerkingen formuleerden. Op basis hiervan werd het ontwerp 

nog aangepast. 

Het voorgelegd ontwerp van de ICT-gedragscode, toegevoegd als bijlage V bij het 

arbeidsreglement, wordt met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld, 

Beveren 2020) bij 2 onthoudingen (sp.a)  goedgekeurd. 

 

12. In de rechtpositieregeling zijn de modaliteiten opgenomen met betrekking tot het 

functionerings- en evaluatiesysteem. 

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur werd een nieuw feedbacksysteem uitgewerkt. 

Het voorstel is positief geadviseerd door het managementteam en college/vast bureau en 

werd in december toegelicht op een raadscommissie. Het werd ook voorgelegd aan de 

vakbonden die een aantal opmerkingen formuleerden. Op basis hiervan werd het ontwerp 

nog aangepast. 

Door de raad wordt met 32 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Vlaams Belang, Open Vld, 

Beveren 2020) bij 2 onthoudingen (sp.a)   goedkeuring gehecht aan het voorgelegd voorstel 

inzake wijziging van de rechtspositieregeling. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  



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

28 januari 2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 03 maart 2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 
 

 

 

Jan Noppe        Veerle Vincke 


