
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juli 2019 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester en 
Dirk Van Esbroeck, schepenen; 

Bruno Stevenheydens, Werner Maes, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, 
Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, 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,  Bjorn 

Vaerenbergh en Méline Rovillard,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Schepen Inge Brocken was afwezig en werd verontschuldigd. 
De raadsleden Roger Heirwegh en Jens De Wael waren afwezig en werden 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.  

25 juni 2019. 
 

D 03 02.  Ontslag gemeenteraadslid en eedaflegging opvolger. 

 

“ 03.  Kennisgeving aanduiding plaatsvervanger Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
 

“ 04.  Goedkeuring ontwerpakte onderhandse verkoop deel grond Beveren, C 11b. 

 

“ 05.  Goedkeuring verdere procedure  verkoop gronden te Kruibeke. 
 

“ 06.  Goedkeuring verdere procedure verkoop grond te Haasdonk, C 555. 
 

 
 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 25 juni 2019. 

 

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

welzijn van 25 juni 2019.  

 

 



 

 

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 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. Bij schrijven van 25 juni 2019 aan mevrouw Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, 

meldt mevrouw Kristien Hulstaert dat zij ontslag neemt als gemeenteraadslid. 

De gemeenteraad heeft in zitting van heden, 30 juli 2019, akte genomen van het ontslag van 

mevrouw Kristien Hulstaert als gemeenteraadslid. Overeenkomstig art. 70 van het decreet 

over het lokaal bestuur houdt het ontslag als gemeenteraadslid van rechtswege het ontslag 

van het mandaat van lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in. 

Mevrouw Kristien Hulstaert wordt als gemeenteraadslid opgevolgd door mevrouw Méline 

Rovillard, die de eed als gemeenteraadslid aflegde, na onderzoek en goedkeuring van haar 

geloofsbrieven door de gemeenteraad. 

Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de 

gemeenteraadsleden, worden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

rechtswege als geïnstalleerd beschouwd. 

Mevrouw Méline Rovillard wordt bijgevolg van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd als lid 

van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen, is dezelfde als de 

rang die ze als gemeenteraadslid innemen. 

Mevrouw Rovillard wordt bijgevolg ingeschreven achteraan op de rangorde van de 

raadsleden. 

Door alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt kennis genomen van de 

eedaflegging van mevrouw Méline Rovillard als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

 

03. Het decreet over het lokaal bestuur  voorziet de mogelijkheid voor de raad voor 

maatschappelijk welzijn om in zijn huishoudelijk reglement te bepalen dat 

plaatsvervangers kunnen worden aangewezen die de effectieve leden van het bijzonder 

comité mogen vervangen als die verhinderd zijn.  

 

 



Deze plaatsvervangers moeten leden van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn en 

worden aangewezen door de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn die de 

voordracht van het effectieve lid van het comité ondertekend hebben.  

 

Door de algemeen directeur werd op 26 juni een verklaring van aanduiding van 

plaatsvervanger in ontvangst genomen voor volgend lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst: 

Effectief lid bijzonder comité voor de sociale dienst Plaatsvervanger 

Erna Tindemans Kasper Dierckx 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de aanduiding van Kasper Dierckx als 

plaatsvervanger voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

 

04. Raadslid De Munck, Groen, stelt dat de grond op vraag van de pachter verkocht wordt. 

 

De algemeen directeur geeft aan dat dat het geval is bij punt 6. 

 

Raadslid De Munck heeft een gedeelde tussenkomst bij punt 4 en 6. Hij zal deze verwoorden 

bij punt 6. 

 

Het vast bureau heeft in zitting van 18 maart 2019 principieel beslist een deel van de grond 

gelegen te Beveren, Zillebeek, onderhands te verkopen. Op basis van het schattingsverslag 

werd een akkoord met de koper bereikt. Het opmetingsplan en de ontwerpakte worden 

voorgelegd. 

Met algemeenheid van stemmen wordt  de opgemaakte ontwerpakte voor de onderhandse 

verkoop van een deel van de grond (297,42 m2) gelegen te Beveren, Zillebeek, sectie C 11b, 

goedgekeurd. 

 

 

05. De gronden gelegen te Kruibeke, Vossenstraat (2 loten bouwgrond, half-open bebouwing) 

werden te koop aangeboden vanaf maart 2017 via diverse procedures. Het vast bureau van 11 

juni 2019 heeft het standpunt ingenomen om de procedure via biedingsplatform Covast stop 

te zetten, de eigen procedure verder te zetten en een publicatie te voorzien.  



De raad voor maatschappelijk welzijn gaat algemeen akkoord met de verkoop van de 

gronden gelegen te Kruibeke, Vossenstraat, met de procedure van publieke verkoop onder 

gesloten omslag, waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 2 500 EUR) 

via notariskantoor Ampe-Depuydt, Kruibeke. 

 

 

06. De voorzitter geeft toelichting bij het punt inzake goedkeuring verdere procedure verkoop 

grond te Haasdonk, C 555. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat de grond wordt verkocht op vraag van de pachter, niet 

openbaar, maar via de publieke verkoop onder gesloten omslag. Hij heeft daar twee vragen 

bij, waarvan één een praktische vraag. Waarom is er niet gekozen voor een openbare 

verkoop, maar wel voor een publieke verkoop onder gesloten omslag?  

Ten tweede zijn er een aantal gronden van het OCMW verkocht of worden ze verkocht. In één 

van de toegevoegde documenten staat dat men een verder beleid wenst of een algemeen 

kader wenst uit te werken. De vraag is wat het beleidsplan is van het grondbeheer OCMW. Het 

raadslid wil weten of er andere aanvragen zijn van pachters die willen aankopen en of er 

binnen het OCMW al de aanzet is gegeven om dat plan verder uit te werken. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het totaal niet klopt. Het stuk land wordt wel degelijk 

publiek verkocht.  OCMW of gemeente kan zomaar niet onderhands verkopen. Dat zal dus 

gebeuren na de goedkeuring van dit punt. Er was aan de officiële schatter duidelijk opdracht 

gegeven om dit stuk land te schatten als zijnde dat het vrij zou zijn, als zijnde dat er geen 

pachter op zou zitten. Dat is een wezenlijk verschil. Vandaar de kostprijs. Het is wel degelijk 

de kostprijs van land dat vrij is. Nu zal er dus gepubliceerd worden dat het stuk land te koop 

is. Er is een maand tijd voor iedereen om er een hoger bod op te doen. Het kan niet anders. In 

plaats van publiek via de notaris, kiest men voor deze weg. Dan kan iedereen dus binnen een 

maand een hoger bod zetten. 

 

Raadslid De Munck informeert nogmaals naar de reden van de keuze. Het is dan heel 

technisch. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het niet technisch is. Anders moet de notaris worden 



ingeschakeld. Als burgemeester mag hij geen publieke verkoop doen. Daar zijn kosten aan 

verbonden. In dit geval zal hij de akte verlijden. Het is ook goedkoper voor de koper. Het 

OCMW betaalt niet de prijs van de notaris en de koper hoeft niet 10 tot 20 procent extra te 

betalen. Wat het beleidsplan betreft is afgesproken dat dat zal worden bekeken. Voor de 

gronden die binnen de gemeente liggen is er, zodra een zoon of dochter via bevoorrechte 

pachtoverdracht dat kan overnemen, zoals dat beschreven is in de pachtwet,  vanuit het 

OCMW ook geen probleem. Dan zal dat verdergezet worden. Maar er zal dus worden gekeken 

welke gronden er eventueel kunnen vervreemd worden die binnen de gemeente liggen en 

waar geen lange pachtperiode meer op zit.  

 

Raadslid De Munck stelt dat dat in principe over alle gronden gaat. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil dat rustig bekijken. 

 

Raadslid De Munck vraagt of dat nog bepaald moet worden. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat het bekeken zal worden door de diensten. Die zijn er 

momenteel mee bezig. Zij bekijken het patrimonium. Hij denkt dat gekeken moet worden of 

eventueel nog gronden vervreemd kunnen worden. Dit geval is uitzonderlijk. In het verleden 

is het niet gebeurd dat een pachter vraagt de gronden zelf te kopen en dat het OCMW dat 

deed.  

 

Raadslid De Munck stelt dat het ook niet de bedoeling kan zijn dat alle gronden ter 

beschikking komen volgens een uit te werken plan. Hij denkt dat er in de toekomst nog wel 

gronden gebruikt kunnen worden voor gemeentelijke doelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver stelt dat er niet actief gronden aan boeren verkocht zullen 

worden, tenzij ze er zelf om vragen. Dat is natuurlijk iets anders. Het is niet de bedoeling van 

het bestuur om gronden die verpacht zijn aan de boeren zomaar te gaan verkopen. 

 

Raadslid De Munck informeert als laatste naar de tijdsduur. Hij vraagt wanneer het te 

verwachten is. 

 



Burgemeester Van de Vijver zegt dat er goed over nagedacht moet worden. De diensten zijn 

ermee bezig. Er wordt binnenkort in Melsele ook nog een stuk grond verkocht. De procedure 

is lopende. Er is ook een optie getekend. Het zal rustig worden bekeken. Het zal voor een stuk 

ook worden meegenomen in de beleidsverklaring. Het gaat erom om de principes vast te 

leggen. 

 

De pachter van de grond gelegen te Haasdonk, Heirbaan, wenst de grond aan te kopen. Het 

schattingsverslag werd opgemaakt.  

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan  de verkoop van de grond 

gelegen te Haasdonk, Heirbaan, sectie C 555, via de procedure van publieke verkoop onder 

gesloten omslag voor een minimumwaarde van 63 000 EUR (+12,50% kosten) waarbij 

gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1 000 EUR). 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 

juli 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 24 september 2019. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 
 
 

 
Jan Noppe        Veerle Vincke 


