
Raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 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, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Bjorn 
Vaerenbergh, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve, raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

Schepen Kegels was aanwezig vanaf de behandeling van punt 09 van de dagorde van deze 

zitting. 
             

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 
01. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 26 mei 2020 - Goedkeuring  

02. Jaarrekening en -verslag + kwijting bestuurders 2019 Zorgpunt Waasland - Advies  

03. Jaarrekening 2019 OCMW - Vaststelling  

04. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025/1 - Vaststelling  

05. Rapportage organisatiebeheersing 2019 - Kennisneming  

06. Pachtoverdrachten met pachtvernieuwing - Kennisneming  

07. Akte van ruiling om reden van openbaar nut voor het project Sabot gronden Grote Baan  

       en Hazaarddam te Melsele - Goedkeuring  

08. Procedure tot verkoop gronden Bosstraat te Beveren - Goedkeuring  

09. Verkoop grond realisatie fietspad F425 (tussen P&R Melsele en Trepelandstraat) – Goedkeuring 

10. Ten verzoeke van Groen: Optimalisatie werking LOI’s (lokale opvanginitiatieven) - Advies  

11. Ten verzoeke van Groen: Samenleven in het superdiverse Beveren - Advies  

12. Ten verzoeke van sp.a: Extra Vlaamse middelen voor lokaal armoedebeleid – Advies 

 

 
Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 26 mei 2020. 

 

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

welzijn van 26 mei 2020.  



 

 

 

 

 

 

In de openbare zitting werden alle punten goedgekeurd behoudens de volgende: punt 3 

betrof de procedure grond Bosstraat te Beveren. De stemming over dit agendapunt werd 

door de voorzitter als nietig beschouwd. Dit punt staat terug op de agenda van de huidige 

raad. Over punt 5, het door sp.a toegevoegde agendapunt effect coronacrisis op armoede en 

armoedeplan, werd geen stemming gehouden.  

 

Raadslid De Graef, Vlaams Belang, wenst het opmerkelijk stemgedrag van haar fractie 

eventjes te verduidelijken. Ze heeft er met de directeur over gebeld. Er was misverstand over 

hoe moest worden gestemd. Er is niks verkeerd gebeurd, dus hoeft er ook niets opnieuw 

gestemd te worden, maar ze wil het verduidelijken. Daarnaast stonden bij de stemmingen 

van de punten de micro’s uit. Ze kon dus niet horen hoe er in het gemeentehuis zelf gestemd 

werd. 

 

De voorzitter zegt dat dit ook gold voor het punt over de verkoop van de gronden Bosstraat. 

Er had eigenlijk in twee rondes gestemd moeten worden: eerst over het voorstel van Groen en 

nadien over het agendapunt. Door de speciale omstandigheden is dat misgelopen en wordt 

dat nu hernomen. 

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

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

 

02. OCMW Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland. 

Conform artikel 490 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur spreekt de algemene vergadering van 

de welzijnsvereniging zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het 

boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de 

vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn. 

De gemeente Beveren ontving van Zorgpunt Waasland de jaarrekening 2019, een jaarverslag 

2019 en een toelichtende nota. 



Met algemeenheid van stemmen wordt gunstig advies verleend voor de jaarrekening 2019 

van Zorgpunt Waasland. 

Alsook nemen de raadsleden kennis van het jaarverslag 2019 van Zorgpunt Waasland. 

Een kwijting wordt afgeleverd  voor de bestuurders van Zorgpunt Waasland met betrekking 

tot het boekjaar 2019. 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Zorgpunt Waasland. 

 

 

03. De jaarrekening 2019 OCMW Beveren wordt voorgelegd aan de raad. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a,  heeft tegen het budget gestemd. Er was weinig ambitie in terug te 

vinden. Dat is de reden dat haar fractie vandaag ook zal tegenstemmen. Uit deze jaarrekening 

blijkt het gebrek aan ambitie ook echt. Het is vooral schrijnend hoe slecht de cijfers zijn. Er is 

weinig ambitie in de beleidsmatige verwezenlijking van 2019. Haar fractie  gaat terug 

tegenstemmen. Ze hoopt dat het armoedeplan er wat aan kan verhelpen. 

 

Burgemeester Van de Vijver wil de inhoudelijke discussie niet opnieuw gaan beginnen. Het is 

een verschil van mening. 

 

Deze jaarrekening 2019 is samengesteld uit: 

- de beleidsnota: evaluatie uitgevoerd beleid en de doelstellingenrealisatie; 

- financiële nota met de wettelijke schema's; 

- samenvatting van de algemene rekeningen; 

- toelichting. 

Het resultaat op kasbasis 2019 bedraagt 8 147 415,90 EUR. 

De autofinancieringsmarge 2019 bedraagt 1 838 610,96 EUR. 

Het geconsolideerd balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 102 933 450,32 EUR. 

Met 26 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang) tegen 5 neen-stemmen (Groen, sp.a) bij 3 

onthoudingen (Beveren 2020, Open Vld) wordt de jaarrekening 2019 OCMW Beveren 

vastgesteld zoals voorgelegd. 

De jaarrekening 2019 OCMW Beveren wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad en aan de toezichthoudende overheid. 

 



 

04. Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025/1 ter vaststelling voorgelegd. 

 

De voorzitter noteert dezelfde opmerkingen als bij het vorige agendapunt namens sp.a. 

 

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn 

vormt een geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een 

aangepaste financiële nota en een toelichting. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit 

beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, 

keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel 

geacht definitief vastgesteld te zijn. 

Met 22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 7 neen-stemmen (Groen, sp.a, Beveren 2020) bij 5 

onthoudingen (Vlaams Belang, Open Vld)  wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025/1, deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld. 

 

 

05. 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. Het algemeen kader organisatiebeheersing voor het lokaal bestuur 

Beveren werd goedgekeurd in de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 

maart 2019. 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, 

de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 

organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het 

daaropvolgend jaar. 

Door de administratie werd de rapportage organisatiebeheersing 2019 opgemaakt. Aan de 

hand van de 10 thema's uit de leidraad organisatiebeheersing van de lokale besturen wordt 

de vooruitgang inzake organisatiebeheersing gerapporteerd.  

In 2019 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit ‘Systeem I' uit in 15 lokale besturen, 

waaronder OCMW Beveren. Deze audit onderzocht hoe het OCMW het beheer van de 

persoonlijke middelen van cliënten met een ‘systeem I-rekening’ organiseert en 

uitvoert.  Audit Vlaanderen formuleerde voor OCMW Beveren drie aanbevelingen. In het 

laatste hoofdstuk van de rapportage organisatiebeheersing 2019 vindt men de ondernomen 

acties in 2019 terug op het gebied van de door Audit Vlaanderen geformuleerde 

aanbevelingen.  

Met algemeenheid van stemmen nemen de raadsleden kennis van de rapportage 

organisatiebeheersing 2019. 

 

 

06. Met eenparigheid van stemmen nemen alle raadsleden kennis  van volgende 

pachtoverdrachten met pachtvernieuwing: 

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Zaveldam en Beversedam, sectie B 866, C 

1137, C 1138 en C 1149/2, met een oppervlakte van respectievelijk 4 940 m², 1 710 m², 4 060 

m² en 1 500 m², draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 januari 2020; 

- de pachter van de gronden gelegen te Melsele, Melselestraat, sectie D 521, met een 

oppervlakte van 5 540 m² , draagt de pacht over aan zijn zoon met ingang van 1 augustus 

2019. 

 



 

07. Voor de realisatie van het sociaal bouwproject Sabot Melsele, op gronden eigendom van de 

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) en van het OCMW Beveren, heeft het vast 

bureau in zitting van 27 mei 2019 de verdeling van de gronden tussen beide partijen 

principieel goedgekeurd. Bepaalde gronden/delen van gronden dienen geruild te worden. 

Het opmetingsplan betreffende de grondverdeling en de overdracht werd opgemaakt door 

de firma Irtas bvba uit Sint-Niklaas. De vergoeding voor de te ruilen gronden werd geschat 

door Vastgoed Transacties van de Vlaamse Overheid.  

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de akte van ruiling om reden van 

openbaar nut voor het project Sabot op de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C 

delen van nummers 220P en 229D met een totale oppervlakte van 129,69 m², en deze te 

ruilen tegen de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C delen van nummer 222M 

met een oppervlakte van 732,26 m² mits een opleg door het OCMW. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van de akte. 

De akte wordt verleden voor de burgemeester. Alle kosten van deze akte worden door beide 

partijen, elk voor de helft, gedragen. 

 

 

08. De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt inzake verkoop van gronden in de Bosstraat te 

Beveren. 

 

De voorzitter geeft aan dat dit punt wordt hernomen van de vergadering van mei. 

 

Raadslid De Munck, Groen, neemt aan dat duidelijk is wat zijn fractie wil voorstellen. Hij 

herhaalt de vraag om de gronden niet te verkopen en ze te behouden om een eerste 

ambitieuze stap te zetten in het burgemeestersconvenant dat op de vorige gemeenteraad is 

goedgekeurd en de gronden te gebruiken om CO2-opslag te realiseren. 

 

De voorzitter opent de stemming over de vraag van Groen. Het gaat om de vraag de gronden 

om te vormen tot bos.  

 

Het voorstel van Groen om de gronden in de Bosstraat te Beveren niet te verkopen, maar de 

gronden te gebruiken om CO²-opslag te realiseren door het aan te planten als bos wordt 



verworpen met 28 neen-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020) tegen 5 ja-

stemmen (Groen, sp.a) bij 1 onthoudingen (Open Vld). 

 

 

De gronden gelegen te Beveren, Bosstraat, kadastraal gekend Beveren 2de afdeling, sectie D 

893 en D 894 met een oppervlakte van respectievelijk 6 840 m²  en 6 550 m² zijn vrij van pacht 

door minnelijke pachtverbreking. Mede door het kappen van bomen in opdracht van het 

OCMW, zijn de gronden een aanzienlijke tijd niet in gebruik geweest waardoor begroeid met 

struikgewassen, grassen en/of onkruid.  

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

verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,50 % kosten) 

waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (min. 1 000 EUR) en hiervoor de nodige 

publiciteit te voeren. 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, Beveren 2020) tegen 5 neen-stemmen 

(Groen, sp.a) bij 1 onthouding (Open Vld) wordt akkoord gegaan tot verkoop van de gronden 

gelegen te Beveren, Bosstraat, sectie D 893 en D 894, via de procedure van publieke verkoop 

onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 94 000 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij 

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

 

 

09. Voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en de Trepelandstraat) in Melsele 

werd tussen de gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend, goedgekeurd door de gemeenteraad in 

openbare vergadering van 25 oktober 2018. 

Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te 

nemen gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B.  

Met algemeenheid van stemmen gaan de raadsleden akkoord de gronden, kadastraal gekend 

9de afdeling, sectie C deel van nummer 662B met een oppervlakte van 693,36 m², te verkopen 

aan de gemeente Beveren voor de realisatie van het fietspad F425 (tussen P&R Melsele en 

Trepelandstraat) in Melsele. 

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp van akte. 

 

 



10. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de dagorde van deze zitting: 

“Optimalisatie werking LOI’s (lokale opvanginitiatieven)”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat de gemeente een aantal lokale opvanginitiatieven heeft 

onder het OCMW. Het zijn er op dit moment 19, die verspreid zijn over 9 locaties. In het 

jaarverslag heeft ze gelezen dat er slechts een bezettingsgraad was van 47% in 2019. Dit 

terwijl er in 2019 op verschillende manieren, via verschillende kanalen en op verschillende 

momenten een oproep is gedaan van Fedasil aan alle gemeenten en steden om maximaal te 

kijken welke locaties zij ter beschikking konden stellen voor het groeiende aantal mensen dat 

geen opvang of onderdak had tijdens de asielprocedure. Ze vindt het raar dat er 47% 

bezettingsgraad was. Als verklaring staat er dat er een locatie gesloten werd omdat die niet 

langer voldeed aan de vooropgestelde voorwaarden. Als tweede argumentatie kan men lezen 

dat er door een personeelstekort op dat moment geen dossierbeheerder was. Waarom die 

persoon er niet was, kan ze niet afleiden. Maar op dat moment konden er dus geen nieuwe 

dossiers aangenomen worden. Daarom heeft ze een vijfledig voorstel. Ten eerste voorziet het 

OCMW in een maximale bezettingsgraad aan beschikbare plaatsen. Ten tweede respecteert 

het OCMW de regionale bewoonbaarheidsnormen en de kwaliteitsnormen van Fedasil zodat 

er in de toekomst geen gedwongen sluiting meer hoeft te zijn omdat de woning niet voldoet 

aan de vooropgestelde normen. Ten derde voorziet het OCMW activiteit- en 

uitwisselingsmomenten voor de burgers en de bewoners van de opvanginitiatieven. Er zijn nu 

zeer weinig contacten tussen de mensen die wonen in een LOI en de omgeving. De meeste 

mensen in de omgeving weten niet wie er woont. Er zijn ook rare ideeën over de mensen die 

er wonen. Het lijkt haar interessant dat de omgeving ook geïnformeerd wordt. Ten vierde 

ondersteunt het OCMW de mensen die in een LOI verblijven in de asielprocedure. Dat is één 

van de wettelijke opdrachten. Als men een akkoord sluit met Fedasil, dan moet men dat 

doen. Na contact met een tweetal mensen blijkt het dat er helemaal geen hulp was bij hun 

eigen asielprocedure, onder andere omwille van een taalproblematiek. Daar kunnen tolken 

voor ingeschakeld worden. Tot slot moet het OCMW de bewoners begeleiden in de zoektocht 

naar een woning op de privémarkt. Het blijkt dat men wel een limiet krijgt wanneer men het 

LOI moet verlaten, maar dat er helaas weinig tot geen ondersteuning is om te zoeken naar 

een woning op de privémarkt. Het aantal woonbuddy’s is op dit moment wel aanwezig, maar 

het is niet voldoende om de vragen en de moeilijkheden die deze mensen hebben effectief te 

ondervangen. Zij vraagt hier een reactie op. 



 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er natuurlijk wordt gestreefd naar de maximale 

bezettingsgraad. Vorig jaar was er het probleem dat er mensen van de ploeg ziek waren en 

iemand in bevallingsverlof. Op dat moment was het moeilijker om de 100% te halen. Dat, 

gecombineerd met een uitstroom waarbij mensen soms hun erkenning krijgen en mogen 

blijven, maar niet van vandaag op morgen uit het LOI zijn. Als die er te lang blijven, dan kan er 

uitstel worden gevraagd, maar dat kan niet te lang duren. Als er ondertussen geen andere 

woonoplossing wordt gevonden, dan gaat men soms over die termijn. Daardoor wonen er 

soms nog mensen in LOI die op dat moment al geen vluchteling meer zijn. Het alternatief is 

om die mensen op straat te zetten, maar dat lijkt hem niet de bedoeling. Men wil de mensen 

langer opvangen binnen het LOI en binnen de woning waarin ze gewoond hebben zonder dat 

ze worden verplaatst naar ergens anders voor één of twee maanden. Dan schort hij liever 

even de plaatsen in de LOI op.  En die worden opnieuw effectief in gebruik genomen als zij 

een andere woning hebben. Op de tweede vraag over de bewoonbaarheid- en 

woonkwaliteitsnormen van Fedasil zegt hij dat het logisch is dat daaraan moet worden 

voldaan. Er wordt ook regelmatig gecontroleerd door Fedasil. Er zijn dikwijls opmerkingen, 

bijvoorbeeld over een pictogram hier of iets dat ontbreekt daar. Het zijn nooit grote 

problemen. De woningen zijn per definitie in orde. Hij probeert het ook op te volgen. Het is 

ook logisch dat men mensen op een goede manier wil opvangen. Men wil ook een goed 

voorbeeld geven voor de manier waarop mensen moeten worden gehuisvest. Het raadslid 

zegt dat er geen activiteiten en uitwisselingsmomenten zijn. Dat wil hij ten zeerste  

tegenspreken. Dat gebeurt op verschillende manieren, samen met Tarrara en met Rap op 

Stap voor eventuele daguitstappen. Dat gebeurt ook via taallessen die door het OCMW zelf 

worden georganiseerd. Dus op dat vlak probeert men de mensen te begeleiden, ook naar 

zinvolle vrijetijdsbesteding toe. De mensen verblijven inderdaad in de LOI’s en die hebben 

wel een tijdbesteding nodig, want ze mogen in principe niet werken. Daarom probeert men 

het op die manier te doen. Hij vindt het helemaal straf dat het raadslid zegt dat de mensen 

niet worden ondersteund bij de asielprocedure. Hij wil ook dit ten zeerste tegenspreken. Het 

is verplicht om dat te doen, dat wordt ook gedaan en er wordt over gerapporteerd. Hij heeft 

er nog nooit opmerkingen over gekregen. Hij zal niet tegenspreken dat het soms moeilijk is 

om tolken te vinden. Zeker nu men op een ander niveau beslist heeft om de vergoedingen 

voor de tolken te beperken, waardoor er minder tolken beschikbaar zijn. Er is een aantal 

eigen mensen die tolken. Er zijn mensen die uit een bepaald land komen en een bepaalde 



taal spreken. Binnen de cliënten zijn er dikwijls mensen bereid om dit op te nemen. Maar 

volgende week kunnen het mensen zijn uit een totaal ander land. Het is niet zo makkelijk om 

uit elk taalgebied van een bepaald land altijd de juiste tolken voorhanden te hebben. Maar de 

maatschappelijk werkers proberen met handen en voeten om de mensen te begeleiden. Ze 

proberen op alle mogelijke manieren te helpen met hun dossiers. Het bewijs ervan is dat voor 

het grootste deel van de mensen het dossier effectief in orde komt. Daar gebeuren heel veel 

inspanningen voor. Ten slotte de zoektocht naar een woning op de woonmarkt, dat gebeurt 

inderdaad met woonbuddy’s en met de maatschappelijk werkers. Er zijn twee mensen in 

dienst die daarmee bezig zijn. Maar daar is concurrentie. De mensen die uit de LOI’s komen 

zijn niet de enigen die op zoek zijn naar een woning. Er zijn heel veel mensen in Beveren die 

op zoek zijn naar een huurwoning. Op dat vlak is de huurmarkt zeker niet te ruim in Beveren. 

De mensen worden ondersteund door woonbuddy’s, maar hij doet een oproep aan 

kandidaten om bijkomend als woonbuddy aan de slag te gaan. Het is wel een specialiteit die 

niet elke vrijwilliger ter beschikking heeft. De woonbuddy’s zijn 65+’ers en die konden tijdens 

de COVID-periode niet mee de baan op omdat zij in de risicogroep zitten. Daardoor heeft men 

dat voor een stuk moeten stilleggen. Samen met het stilvallen van de immomarkt was het 

niet mogelijk om op bezoek te gaan bij die mensen wanneer een woning verhuurd werd. Dat 

heeft het de laatste maanden niet makkelijk gemaakt. Maar dat stabiliseert zich en de 

vrijwilligers beginnen terug op te starten. 

 

Raadslid Vermeulen vindt het positief dat er mensen langer mogen blijven op het moment 

dat de normale periode afgelopen is. Ze vraagt of daar toekomstgericht kan bijkomen dat de 

LOI’s wel bewoond zijn, maar niet meer onder de LOI-noemer komen. Dan lijkt het niet alsof 

meer dan de helft van die woningen effectief leeg staat. Als ze toch effectief bewoond zijn 

onder een andere noemer, dan is het interessant om te weten dat ze effectief opgenomen zijn 

en dat die dus niet leegstaan. Als men een bezettingsgraad ziet van maar 47% dan 

concludeert men dat die leegstaan. Het verhaal dat de schepen vertelt, is niet af te leiden uit 

de cijfers. Daarnaast weet ze uiteraard dat er activiteiten zijn tussen het OCMW, verschillende 

organisaties en de LOI-bewoner zelf. Maar ze had het specifiek over activiteiten in de buurt. Er 

is een aantal mensen in de buurt die niet wisten welke mensen er wonen in de LOI’s en ze ook 

niet kenden. Over de taaldrempel wil ze een voorbeeld geven. Haar is verteld door het 

middenveld en Gastvrij Beveren dat er een persoon in de LOI woonde die zelfs nog niet 

ingeschreven was bij de gemeente gedurende de maanden dat hij daar verbleef, enkel en 



alleen omdat de communicatie in het Nederlands was. Die heeft dat nooit begrepen. Na 

ettelijke maanden woont die persoon dus wel officieel in het LOI, maar is nog steeds niet bij 

de gemeente ingeschreven. Ze denkt dat dat een uitdaging is. De schepen zegt dat de meeste 

dossiers in orde komen. De mensen die naar de LOI’s komen hebben een verhoogde 

erkenningsgraad, dus die hebben uiteraard meer kans. Maar haar is over situaties verteld 

waarbij de mensen qua woonbegeleiding grote uitdagingen hebben. Ze heeft alle respect 

voor de inspanningen van de woonbuddy’s en het OCMW, maar ze denkt dat ze samen 

dezelfde bezorgdheid hebben. De uitdaging voor die mensen en ook de woonbuddy’s is op dit 

moment zeer groot. 

 

Schepen Van Esbroeck wil nog op de leegstand reageren. De plaatsen kunnen niet worden 

stopgezet. Ze kunnen wel worden geschorst, maar het blijven LOI-plaatsen. Wanneer er 

plaatsen geschorst zijn omdat er een gezin inzit, dan kan de woning geen andere bestemming 

worden gegeven voor een paar maanden. Het moeten LOI-woningen blijven omdat anders 

opnieuw de procedure opgestart moet worden om er een LOI-woning van te maken. Ze 

worden wel geschorst, want er wordt geen subsidie meer voor ontvangen vanuit Fedasil. 

Maar de woningen blijven aangemeld als LOI en het blijven dus binnen de groep van 19.  

Hij denkt dat het logisch is dat de mensen in de buurt niet altijd gekend zijn. Het is een 

wisselend publiek. Sommige mensen verblijven er maar twee maanden en andere zes 

maanden. De laatste tijd is het langste dat men iemand in een bepaalde woning heeft gehad 

een jaar. Dat fluctueert heel sterk waardoor de integratie in die wijk niet vanzelfsprekend is. 

De mensen gaan dikwijls op korte termijn ergens anders naartoe, bijvoorbeeld naar een 

definitieve woning, al dan niet in Beveren. Het hangt ervan af waar een woning gevonden 

wordt.  

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

11. Alsook ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 

zitting “Samenleven in het superdiverse Beveren”. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, zegt dat in Beveren meer dan 100 nationaliteiten wonen. Er 

wonen mensen met een Belgische of andere nationaliteit, mensen met een asielprocedure, 



erkende vluchtelingen, intra-Europese migranten, mensen zonder wettig verblijf. De laatste 

tijd ziet ze ook een dakloze man die her en der logeert. De gemeente kenmerkt zich steeds 

meer door een toenemende diversiteit en verscheidenheid aan culturen, groepen, socio-

economische achtergronden, levensstijlen, opinies, behoeften en belangen. Deze 

verscheidenheid is een kans, maar vormt voor sommigen ook een bedreiging. De inclusieve 

samenleving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, zoals genoemd in het 

bestuursakkoord, komt niet vanzelf. Daarom heeft Beveren meer dan ooit nood aan een 

beleid waarin verschillen erkend, toegestaan en gerespecteerd worden en waarin mensen in 

hun verscheidenheid benaderd worden als medemens. Ze heeft enkele vragen. Ze vraagt 

welke stappen de gemeente zet om samenleven en verbondenheid om te zetten in de 

praktijk. Erkende nieuwkomers volgen een inburgeringstraject. Daar heeft de gemeente zelf 

niets mee te maken. Maar een gemeente die wil verbinden, kan ook zelf werken aan een 

warm onthaal. Het OCMW informeert, verwijst door en geeft ondersteuning, maar de 

gemeente kan zelf ook wel wat anders doen. Ze heeft daarom het volgende voorstel om een 

duidelijke visie en missie te formuleren voor samenleven in de superdiverse context in 

Beveren. Ze heeft het bestuursakkoord er nog eens op nagelezen en het feit dat de gemeente 

jaar na jaar steeds meer diversiteit kent, lijkt haar een nieuwe context waar specifiek stappen 

of doelen voor opgenomen kunnen worden. Ze ziet dat er buddytrajecten zijn voor mensen 

die de stap naar het OCMW zetten, maar er zijn ook veel nieuwkomers die helemaal niet langs 

het OCMW passeren. Ze ziet graag een ruimere samenwerking tussen het OCMW en de 

gemeente voor een buddytraject voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het kan gaan om 

de Portugees die gaat werken bij Katoen Natie tot een Pool die hier komt werken omdat hij 

elders werk heeft gevonden in de regio Waasland. Ze wil dat de gemeente Beveren minstens 

een activiteit of project opzet waarbij Beveren Bindt vanuit onze verbinding expliciet inzet om 

mensen met diverse achtergrond samen te brengen en het samenleven te bevorderen. Dat 

laatste wil ze specifiek omdat ze merkt dat de bestaande organisaties en verenigingen vaak 

rond een bepaalde etnische culturele achtergrond zijn en niet altijd gemengd zijn. Ze zou dat 

toch het liefst allemaal hebben. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat als wordt gesproken over het superdiverse leven in Beveren 

en om een visie en missie te formuleren, het raadslid dan zelf terecht verwijst naar de 

beleidsnota en de missie en visie die vorig jaar is geformuleerd door het gemeentebestuur. 

Volgens hem was Beveren toen ook al een superdiverse samenleving. Die is niet veranderd 



tussen halfweg 2019 en halfweg 2020. In die missie en visie wordt gesproken over verbinden 

en wordt gesproken over het samenbrengen van mensen. Hij weet niet wat daaraan moet 

worden toegevoegd. Hij wil ook een inclusieve samenleving, wat wil zeggen dat de missie en 

visie voor iedereen hetzelfde moeten zijn. Er moeten daarin zo weinig mogelijk verschillen 

worden gemaakt. Wat daarin wordt geschreven, geldt voor iedereen. Of iemand nu een 

maand, een jaar of 80 jaar in Beveren woont, dat moet juist hetzelfde zijn. Als men een 

buddytraject gaat opzetten voor elke nieuwe inwoner die dat wenst, dan zijn er heel veel 

nieuwe buddy’s nodig. Er komen elk jaar meer dan duizend mensen de gemeente binnen. Als 

aan iedereen het aanbod moet worden gedaan om er een traject mee op te starten, dan 

beschikt men geenszins over de mankracht om dat in te vullen. Het is ook geen gesprek van 

een keer twee uur. Dat is niet realistisch. Het is dan niet alleen voor die Portugees of iemand 

uit Syrië, maar ook voor iemand die vanuit Stekene naar Beveren komt. Het moet dan aan 

iedereen worden aangeboden en dat is niet haalbaar. Er zijn te weinig buddy’s. Dan moet ook 

de begeleiding van de buddy’s worden opgewaardeerd. Er moeten dan extra coaches op 

worden gezet en er moeten extra maatschappelijk werkers voor worden gezocht. Over een 

project binnen Beveren Bindt heeft hij gezegd dat er al veel wordt gedaan om mensen samen 

te brengen. Dat gaat ook over verschillende groepen heen, samen met Tarrara en samen met 

anderen. De samenwerking blijft, maar hij wil wel kijken of daar in de toekomst iets rond 

gedaan kan worden. Eventueel samen met de mensen van samenlevingsopbouw waar 

momenteel volop de vacatures voor lopen, zodanig dat in de loop van de grote vakantie 

daarmee gestart kan worden. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat ze de woorden in het bestuursakkoord zeker heeft gelezen. Ze 

vraagt om die woorden om te zetten in de iets concretere praktijk. Er is wel een grote 

verandering sinds 2019. Er zijn 120 mensen komen wonen in de buurt van het station die er 

wellicht meer dan een jaar zullen zijn en met heel veel verschillende nationaliteiten. Er is ook 

een samenwerking met de integratieverantwoordelijke daar. De stad Mechelen heeft wel een 

buddyproject voor iedereen die daar toekomt en het wenst. Ze denkt dat als Mechelen het 

kan, dat Beveren het ook kan. Het gaat er ook om burgers enthousiast te maken om zelf een 

rol op te nemen in de samenleving. Daarom denkt ze dat het ook voor Beveren een goed idee 

is. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 



12. Ten slotte wordt ten verzoeke van sp.a volgend punt aangebracht: “Extra Vlaamse middelen 

voor lokaal armoedebeleid”. 

 

Raadslid Rovillard, sp.a, zegt dat de Vlaamse regering een corona-armoedebestrijdingsplan 

heeft opgesteld. Dat heeft als doel om aan de hoogste noden tegemoet te komen. De crisis 

heeft inderdaad gezorgd voor veel inkomensverlies, vooral bij kwetsbare gezinnen. Het 

brengt extra moeilijkheden met zich mee. In dat opzicht heeft de Vlaamse regering erkend 

dat de lokale besturen het best geplaatst zijn om hier iets aan te doen. In het 

armoedebestrijdingsplan zijn twee maatregelen voorzien. De eerste is de versterking van het 

lokale sociale beleid in functie van de armoedebestrijding. De gemeente heeft daarvoor een 

extra budget van 91 000 EUR gekregen. De tweede maatregel is een consumptiebudget voor 

extra kwetsbare huishoudens, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden. Voor de beide 

maatregelen is er lokale autonomie. De gemeente kan vrij beslissen wat er met de middelen 

gebeurt. In dat opzicht heeft zij verschillende vragen. Ten eerste vraagt ze of het vaste bureau 

al een beslissing heeft genomen over het aanwenden van deze middelen. Als dit het geval is, 

dan wil ze weten hoe de middelen aangewend zullen worden. Als dit niet het geval is, wil ze 

weten wanneer hierover wordt beslist en of hiervoor advies wordt gevraagd aan het bijzonder 

comité. Vervolgens vraagt ze of de middelen volledig ter beschikking worden gesteld aan de 

sociale dienst van het OCMW of dat er ook een deel naar lokale partners gaat. Ze vraagt naar 

de verdeelsleutel. Tot slot vraagt ze of er kan worden gerapporteerd aan de raad over de 

aanwending van de middelen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de middelen inderdaad zijn toegekend. Men is er heel 

dankbaar voor dat die middelen vanuit de hogere overheid toegekend zijn. Het is nog niet 

100% duidelijk aan welke dingen het moet worden gegeven. Bij één van de twee subsidies is 

er nog geen uitvoeringsbesluit en effectieve richtlijnen over wat er mee moet worden gedaan. 

Maar intern zijn de mensen al bezig. Er wordt momenteel een vooronderzoek afgerond. 

Daarin is een aantal elementen meegenomen om te bekijken hoe met de extra middelen 

omgegaan kan worden. Dat is op basis van een interne evaluatie van het Sociaal Huis.  

Men wil de extra hulp die in deze periode is gekomen en de hulpverlening die in die periode is 

verleend onderzoeken. Het is in overleg met het netwerk tegen armoede en ook de collega 

lokale besturen in de eerstelijnszone worden bevraagd om te kijken hoe men daar van elkaar 

kan leren. De middelen zullen op verschillende manieren ingezet worden. Hij wil niet alleen 



rechtstreekse geldelijke steunmaatregelen geven, maar hij wil ook kijken naar structurele 

mogelijkheden om mensen te ondersteunen en te helpen sterker te worden in het kader van 

hun problematiek. Er kan bijvoorbeeld ingezet worden op digitale ongeletterdheid. 

Aanvulling van voedselhulp wordt bekeken. Eventueel ook ondersteuning van kwetsbare 

leerlingen waarbij men via huiswerkbegeleiding volgend schooljaar sterk wil inzetten. De 

beslissingen zijn nog niet genomen. Er zal inderdaad advies worden gevraagd aan het 

bijzonder comité sociale dienst. Dat zal waarschijnlijk augustus worden. De middelen worden 

volledig ter beschikking gesteld aan de sociale dienst. Er wordt inderdaad gekeken of er 

eventueel iets betekend kan worden voor derde partners, bijvoorbeeld bij voedselhulp. Dat 

zit in gans de evaluatie die momenteel gebeurt met armoedeorganisaties, B-asiel en anderen. 

Daar wordt over gesproken. Over de verdeelsleutel heeft het vast bureau nog niet beslist en 

het is dus nog niet op het bijzonder comité geweest. Er zal natuurlijk over worden 

gerapporteerd aan de OCMW-raad, eventueel via een commissie. 

 

Raadslid Rovillard is blij dat het serieus wordt genomen en dat er naar gekeken wordt. Ze wil 

er nog wel op hameren dat er gewerkt moet worden aan het verzamelen en analyseren van 

gegevens. Het beleid moet doelmatig op de doelgroep worden toegepast. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat inderdaad niet is gekozen om het gewoon te gebruiken voor 

alle aanvragen die komen van mensen die hulp nodig hebben, maar het gefundeerd te doen. 

Het zal zeker voorgelegd worden. 

 

Over dit punt wordt geen stemming gehouden. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

  

 

 

 

 

 

 



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

30 juni  2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 1 september 

2020. 

 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 

 

 
 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


