
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni  2019 te 19.30 uur 
 

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   

 

Schepen Filip Kegels was afwezig en werd verontschuldigd 
Raadslid Jeroen Verhulst 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.  

28 mei 2019. 
 

D 13 02.  Vaststelling jaarrekening 2018 OCMW Beveren. 

 

D 01 03.  Toetreding van twee onafhankelijke bestuurders tot raad van bestuur Zorgpunt Waasland. 
 

D 03 04.  Kennisgeving aanduiding plaatsvervangers Bijzonder Comité Sociale Dienst. 

 

D 31  Punt bij hoogdringendheid: Verkoop landbouwgronden Hontenisse (Hulst) door het OCMW 
Beveren. 

 
 

 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 28 mei 2019. 

 

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

welzijn van 28 mei  2019.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2019. 



 

 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier voor de raad voor 

maatschappelijk welzijn.  Er zijn geen vragen en de voorzitter gaat over tot de officiële 

dagorde. 

 

02. De jaarrekening 2018 OCMW Beveren bestaande uit de beleidsnota, financiële nota met de 

wettelijke schema's, samenvatting van de algemene rekeningen en toelichting wordt voor 

vaststelling aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

 

Raadslid Benali, sp.a, zegt dat bij de jaarrekening ook een jaarverslag zat. In dat jaarverslag 

zijn een aantal maatregelen genoemd die uiteindelijk niet zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld op 

pagina 26 met betrekking tot sociaal beleid staat er dat betaalbare maaltijden gekoppeld aan 

integrale gezingsondersteuning afgevoerd is. Het Roma-project is stopgezet. Zo zijn er een 

heel aantal maatregelen zoals de nieuwbouw van het Windekind. Ook een samenwerking met 

de gevangenis in Beveren is vertraagd. Hij vraagt of uitleg gegeven kan worden waarom een 

aantal van die maatregelen niet zijn opgenomen en er dus ook geen budget aan besteed is.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er zoals in elk meerjarenplan nu eenmaal dingen zijn die 

uitgevoerd worden, dingen die vertraagd zijn en dingen die door omstandigheden volledig 

geschrapt worden. Bijvoorbeeld het verder zetten van het Roma-project, dat was initieel een 

project met een aantal gemeenten samen waaronder Sint-Niklaas, Temse en Beveren. Het 

was een project met subsidiëring waarbij Roma-mensen begeleid werden. Op een gegeven 

moment werd beslist om dat stop te zetten. Het is niet zo dat er met die mensen niet verder 

wordt gewerkt, maar het echte Roma-project is op dat moment gestopt. Ook het project 

bemoeizorg werd beslist om stop te zetten. Er zijn een aantal dingen die wijzigen en waar het 

OCMW ook niet altijd de beslissende factor in is om al die stappen te zetten. Dan moet men 

zich aanpassen aan andere dingen. De verbouwing en nieuwbouw van het Windekind 

bijvoorbeeld, daar werd gekeken naar de plaats en de locatie. In het begin ging dat een 

verbouwing zijn, later werd vastgesteld dat een verbouwing daar niet meer kan. Dus nu is 

men op zoek naar een definitieve nieuwe locatie. Dat komt in de toekomst zeker terug naar 

boven. 

 

Raadslid Benali vond het opvallendste de betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale 



gezinsondersteuning. Het gaat later vanavond nog over armoede en dergelijke meer waar dat 

in past. Hij vraagt of er toelichting gegeven kan worden. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat hij bijvoorbeeld samen met schepen De Meulemeester op 

zoek is gegaan naar de mogelijkheden om een sociaal restaurant uit te baten. Er waren een 

aantal concrete denkpistes die allemaal gesneuveld zijn op het veld van eer, spijtig genoeg. 

Maar er wordt blijvend ingezet op een definitieve locatie. Dat zal in deze legislatuur zijn. In de 

vorige legislatuur is dat niet gelukt hoewel er veel stappen voor gezet zijn en veel middelen 

voor vergaard zijn die helaas nog niet konden worden uitgegeven. Maar ook daar wordt 

gestaag verder gewerkt. De bedoeling is om na de goedkeuring van het 

meerjarenprogramma, hij veronderstelt dat dat zeker de goedkeuring van het raadslid zal 

wegdragen, daar snel mee vooruit te gaan.  

 

 

Met eenparigheid van stemmen wordt de jaarrekening 2018 van OCMW Beveren vastgesteld. 

Het resultaat op kasbasis 2018 bedraagt 6 700 328,31 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2018 bedraagt 4 337 440,92 EUR.  

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2018 bedraagt 103 958 942,17 EUR. 

Vervolgens wordt beslist de jaarrekening 2018 van OCMW Beveren ter goedkeuring voor te 

leggen aan de gemeenteraad en aan de toezichthoudende overheid. 

 

 

03. Artikel 17 van de statuten van Zorgpunt Waasland bepaalt dat door de algemene vergadering 

twee onafhankelijke bestuurders kunnen worden aangesteld voor één lokale 

bestuursperiode en dit na goedkeuring door de raden voor maatschappelijk welzijn van de 

deelgenoten. 

Bij de opstart van Zorgpunt Waasland werden Luc Meyntjens, algemeen directeur Kruibeke, 

en Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht, aangesteld als onafhankelijk 

bestuurders in de raad van bestuur en dit voor een periode van 8 maanden. 

Omdat die periode geen volledige lokale bestuursperiode omvat en de expertise van beide 

personen in de opstartperiode van het Zorgpunt een meerwaarde betekent voor de 

ontwikkeling van de organisatie, stelt Zorgpunt voor om hen opnieuw als onafhankelijk 

expert voor te dragen tijdens deze bestuursperiode. 



De raad gaat algemeen akkoord met de aanstelling van Luc Meyntjens, algemeen directeur 

Kruibeke en Dennis Van Den Broeck, adjunct-directeur Zwijndrecht, als onafhankelijk 

bestuurders in de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland tijdens deze bestuursperiode. 

 

04. 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.  

Het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 

voorziet  in artikel 45 dat de aanduiding van de plaatsvervangers gebeurt door per lid van het 

bijzonder comité van de sociale dienst een ondertekende verklaring af te geven tegen 

ontvangstbewijs aan de algemeen directeur.  

De algemeen directeur zorgt voor een kennisgeving hiervan op de eerstvolgende OCMW-raad. 

De aanduiding is geldig vanaf de datum vermeld op het ontvangstbewijs. 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de aanduiding van plaatsvervangers voor 

het bijzonder comité voor de sociale dienst. 

 

 

 De raad voor maatschappelijk welzijn gaat algemeen akkoord om volgend punt bij 

hoogdringendheid te behandelen: verkoop landbouwgronden Hontenisse (Hulst) door het 

OCMW-Beveren. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt met eenparigheid van stemmen de verkoop van  

2 landbouwgronden  aan de heer Jacobus van den Bosch in zijn hoedanigheid als algemeen 

directeur van de bvba K.C.J. van den Bosch Beleggingen B.V. uit Hengstdijk goed.  Het betreft 

hier gronden gelegen te Hontenisse (Hulst), kadastraal gekend sectie W nrs. 90 en 94 met een 

totale oppervlakte van 9 ha 74 a en 10 ca. De verkoopprijs bedraagt 760 005 EUR, waarvoor op 

19 juni 2019 voor notaris Stolker te Hulst een proces-verbaal werd ondertekend, zodat de 

akte gunning kan ondertekend worden. 

 

 



 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 

juni  2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 30 juli 2019. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 

 
 

 
Jan Noppe       Veerle Vincke 


