
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019 
 

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, Ann Cools, Issam Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, 
Karolien Weekers, Stijn De Munck, Ann Vermeulen, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver en Bjorn 

Vaerenbergh,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

De raadsleden Jan Van de Perre, Kristien Hulstaert en Kathleen De Schepper 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.  

26 februari 2019. 

 

D 03 02.  Zorgpunt Waasland: 

 intrekking gebruikersovereenkomst d.d. 19 december 2018 

 goedkeuring beheersovereenkomst met de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, 

Sint-Niklaas en Zwijndrecht; 

 kennisname specifieke samenwerking. 
 

BM 03.  Goedkeuring kader organisatiebeheersing OCMW en gemeente Beveren. 
 

D 11 04.  Samenstelling gemeenschappelijk managementteam. 

 
“ 05.  Verhoging fietsvergoeding OCMW-personeel. 

 
D 03 06.  Openbare verkoop via veiling van gronden, Hontenisse te Nederland. 

 
D 01 07.  Vaststelling mandaten Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland. 

 
“ 08.  Vaststelling mandaten EthiasCo. 

 

“ 09.  Vaststelling mandaten Centrum voor Basiseducatie – Leerpunt Waas & Dender. 
 

 
 



 

Openbare zitting: 
 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 26 februari 2019. 

 

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

welzijn van 26 februari  2019.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 26 februari 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 punt inzake Zorgpunt Waasland. 

 

Raadslid Benali, Sp,a, vraagt of hij het goed heeft als hij zegt dat de enige wijziging de 

verzekering voor brand en aanverwante gevaren betreft. Hij vraagt of er andere wijzigingen 

zijn.  

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, geeft aan dat zijn fractie zich zal onthouden op dit punt naar 

analogie met zijn stemgedrag aangaande het Zorgpunt. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat er inderdaad heel weinig wijzigingen zijn. De verzekering 

is er een van. En dan is er de wijziging van het gebruiksrecht naar een erfpacht voor bepaalde 

delen van het patrimonium. Deze wijziging was nodig in  het kader van de BTW-wetgeving 

voor dienstencentra. In Beveren was dat voor De Beuken en in Sint-Niklaas is het ook voor 

een dienstencentrum. Dat waren de wijzigingen die doorgevoerd zijn om daar mee in orde te 

zijn. Anders kan de gemeente de BTW niet recupereren van de nieuwbouwwerken die 

momenteel bezig zijn.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, had eigenlijk een actuele vraag.  

 



De voorzitter zegt dat deze het op het einde gesteld kan worden. 

 

De gebruikersovereenkomst voor het patrimonium, tussen het Zorgpunt Waasland en het 

OCMW Beveren, werd goedgekeurd in de OCMW-raad van 19 december 2018. De inhoud van 

dit document werd opgenomen  in de beheersovereenkomst onder hoofdstuk IV punt 3. 

De beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de OCMW 's van de gemeenten 

Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht en de bijlagen -specifieke samenwerking met 

de diverse OCMW 's worden voorgelegd.  

Het vast bureau d.d. 11 februari 2019 ging akkoord om de intrekking van de 

gebruikersovereenkomst voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Met 29 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Groen, Beveren 2020, Open Vld, Sp.a) bij 3 onthoudingen 

(Vlaams Belang) wordt beslist om de gebruikersovereenkomst voor het patrimonium tussen 

het Zorgpunt Waasland en het OCMW Beveren, goedgekeurd in de OCMW-raad van 19 

december 2018, in te trekken. 

Tevens gaat de raad voor maatschappelijk welzijn algemeen akkoord om de 

beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de OCMW 's van de gemeenten 

Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht en de bijlage I - specifieke samenwerking met 

het OCMW Beveren goed te keuren. 

Alsook wordt kennis genomen van de specifieke samenwerking met het OCMW Kruibeke, 

Sint-Niklaas en Zwijndrecht. 

 

03. In het decreet lokaal bestuur wordt organisatiebeheersing, waar de wetgever veel belang aan 

hecht, omschreven. 

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 diverse zaken zoals, het bereiken van de 

doelstellingen, het beheersen van de risico’s, het naleven van wetgevingen en procedures, … 

Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na 

overleg met het managementteam.  

Aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen wordt in Beveren 

het kader organisatiebeheersing uitgewerkt. In de loop van 2019 zal een eerste maal aan de 

raad gerapporteerd worden over organisatiebeheersing en zal de AS-IS 2019 voorgesteld 

worden. Vanaf 2020 zal de raad jaarlijks geïnformeerd worden over de genomen maatregelen 



en vooruitgang inzake organisatiebeheersing.  

Met algemeenheid van stemmen wordt voorgelegd voorstel van het kader 

organisatiebeheersing OCMW en gemeente goedgekeurd. 

 

04. De samenstelling van het managementteam wordt vastgelegd in artikel 179 van het Decreet 

Lokaal Bestuur en bepaalt dat het managementteam minstens bestaat uit de algemeen 

directeur en de financieel directeur. Daarnaast kunnen ook andere personeelsleden waarvan 

de deelname aan het managementteam nuttig geacht wordt voor het functioneren van de 

gemeente deel uitmaken van het managementteam. 

Gezien de integratie van OCMW in de gemeente en de benoeming van één algemeen directeur 

en één financieel directeur voor beide rechtspersonen, voorziet het Decreet Lokaal Bestuur 

dat er ook één gemeenschappelijk managementteam aangesteld wordt voor gemeente en 

OCMW. 

Naast de decretaal vastgelegde leden gaat de raad voor maatschappelijk welzijn algemeen 

akkoord dat ook volgende leden deel uitmaken van het managementteam: 

- afdelingshoofd interne zaken 

- afdelingshoofd grondgebiedzaken 

- afdelingshoofd vrije tijd 

- afdelingshoofd sociaal huis 

- afdelingshoofd dienstverlening 

- diensthoofd personeel 

- beleidsadviseur 

 

05. Wij ontvingen een bericht van de FOD financiën, administratieve zaken en fiscale zaken dat 

het sociaal en fiscaal vrijgesteld maximumbedrag van de fietsvergoeding verhoogd is tot 24 

cent per kilometer per 1 januari 2019. 

Het vast bureau stelt voor om de fietsvergoeding te verhogen tot 24 cent per kilometer en dit 

met ingang van 1 januari 2019. 

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat met algemeenheid van stemmen akkoord met de 

verhoging van de fietsvergoeding tot 24 cent per kilometer per 01 januari 2019. 

 

06. In het vast bureau van 14 juni 2018 werd beslist tot openbare verkoop via veiling van de 

gronden gelegen te Nederland Hontenisse. Het vast bureau van 12 september 2019 heeft 



notaris M.B. Stolker uit Hulst aangesteld. 

Door alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gehecht aan 

voorgelegde ontwerpakte en bijhorende documenten, opgemaakt door notaris M.B. 

Stolker, voor de openbare verkoop bij inschrijving van de grond Nederland, Hontenisse 

sectie W 90 en W 94, totale oppervlakte 9ha74a10ca. 

 

07. OCMW Beveren is deelgenoot van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW). 

De welzijnsvereniging heeft als doel het uitbaten van een dienst voor schuldbemiddeling in 

het bijzonder belast met de dossiers collectieve schuldenregeling haar doorgestuurd door 

de sociale diensten van de aangesloten gemeenten. 

Gelet op de nieuwe bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur werd beslist het aantal 

stemgerechtigde vertegenwoordigers van elke deelgenoot in de algemene vergadering te 

herleiden van 3 naar 2. 

De statutenwijziging werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 

februari 2019. 

Voor de algemene vergadering vragen zij 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers aan te 

duiden. 

Uit deze 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers dient één vertegenwoordiger te worden 

aangeduid als lid van de raad van bestuur. 

Elke deelgenoot kan 1 deskundige afvaardigen voor de raad van bestuur. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen worden Dirk Van Esbroeck met 17 ja- 

stemmen en Roger Heirwegh met 11 ja-stemmen bij 3 blanco stembiljetten en 1 ongeldig 

stembiljet aangeduid als stemgerechtigde vertegenwoordigers voor de algemene 

vergadering van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.  

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemmingen worden Heidi Werrens met 14 ja- stemmen 

en Lientje De Schepper met 12 ja-stemmen tegen 1 stem voor Ernest Smet, 1 stem voor Dirk 

Van Esbroeck en 1 stem voor Kathleen De Schepper bij 3 blanco stembiljetten aangeduid 

als plaatsvervangende stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering.  

Bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen bij 4 blanco stembiljetten wordt Dirk Van 

Esbroeck  aangeduid als stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur. 

Bij geheime stemming en met 26 ja-stemmen tegen 1 stem voor Dirk Van Esbroeck bij 5 

blanco stembiljetten wordt Roger Heirwegh aangeduid als plaatsvervangend 

stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur. 



Bij geheime stemming en met 30 ja-stemmen bij 2 blanco stembiljetten wordt Kirsten 

Heyrman aangeduid als deskundige (niet-stemgerechtigd) lid voor de raad van bestuur van 

DSW. 

 

08. OCMW Beveren is aangesloten bij EthiasCo.  

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de regelmatig samengestelde algemene vergadering de 

algemeenheid van de vennoten vertegenwoordigt. 

De raad van bestuur roept minstens één keer per jaar de gewone algemene vergadering 

bijeen in de eerste zes maanden van het jaar. 

Ieder bestuur is geldig vertegenwoordigd door een naar behoren benoemd lid van het 

bestuur. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dient de 

vertegenwoordiging opnieuw geregeld te worden. 

Bij geheime stemming en met 28 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 3 blanco stembiljetten 

wordt Veerle Vincke aangeduid als  effectief vertegenwoordiger voor de algemene 

vergadering van EthiasCo voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alsook bij geheime stemming en met 26 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco 

stembiljetten stemmen wordt Jan Van de Perre aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo voor de volledige 

legislatuur 2019-2024. 

 

09. OCMW Beveren is lid van het Centrum voor Basiseducatie - Leerpunt Waas & Dender. 

De vereniging heeft als doel een ruim, samenhangend en gevarieerd educatief aanbod te 

organiseren voor cursisten die basiscompetenties missen. 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.  

Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering.  

Ingevolge de installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn dient deze 

vertegenwoordiging opnieuw geregeld te worden. 

Bij afzonderlijk gehouden geheime stemming worden volgende personen aangeduid: 

Johan Smet met 26 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 5 blanco stembiljetten als effectief 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie – 

Leerpunt Waas & Dender. 

Roger Heirwegh met 27 ja-stemmen bij 5 blanco stembiljetten als plaatsvervangend 



vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Centrum voor Basiseducatie – 

Leerpunt Waas & Dender. 

 

Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een vraag in verband met een perceel landbouwgrond in 

Verrebroek dat nu te koop aangeboden wordt door het OCMW. De situatieschets van de 

omgeving is dat het eerste perceel nu van Pomona is. Pomona is een coöperatief 

boslandbouwbedrijf waarbij Wase consumenten samen met de boeren voor ongeveer 80% 

van hun eigen voeding zorgen. Het tweede perceel is van een grotere boer. Het derde perceel 

is wat nu te koop staat en het vierde perceel is in handen van Francois Ongenaert. Ze heeft 

hier twee vragen bij. Een eerste betreft de prijs. Blijkbaar is het aanliggende stuk vorig jaar 

aan zes euro per vierkante meter aangeboden en verkocht. Nu wordt het stuk dat er naast ligt 

aan 10 EUR per vierkante meter aangeboden. Ze heeft vernomen van twee boeren in de buurt 

dat de instelprijs van 70.000 euro erg duur is voor de regio.  Ze vraagt waarom het zo duur is 

en of de prijs herbekeken kan worden. Ze weet niet hoe het komt dat het zoveel duurder is op 

een jaar tijd. Dat blijkt dus een forse stijging. Een tweede vraag hierbij is of het OCMW 

rekening kan houden met de bestemming gezien het feit dat daar eigenlijk een 

samenwerking is opgestart met een lokaal biolandbouwbedrijf samen met een groep 

burgers. Ze zou het heel fijn vinden als die mensen ook hun plannen kunnen uitvoeren. Die 

hebben een fantastische omgevingsanalyse gemaakt en die doen daar aan heel mooie 

“agroforestry”. Tegen dit bedrag kunnen ze het stuk niet kopen. Zij zijn dus kandidaat-koper 

maar niet aan 10 euro per vierkante meter.  

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het perceel geschat is. De prijs is gebaseerd op  verkopen die 

de laatste tijd gebeurd zijn in de buurt. Blijkbaar liggen de prijzen toch wel hoger nu dan dat 

dit vroeger was. Het OCMW heeft daar vorig jaar ook nog grond verkocht. Dat ging toen zelfs 

eerder naar de 100.000 euro. Hij denkt dat die schattingsmaatschappij zich daarop gebaseerd 

heeft. Om te antwoorden op het tweede stuk van de vraag, het perceel moet openbaar 

worden verkocht. Het zal afwachten zijn wat de prijzen zijn. Als Pomona geïnteresseerd is, 

dan zullen ze moeten bieden. 

 

Raadslid Vermeulen zegt dat er al een aantal keer een bedenking is gemaakt bij de 

schattingen. Ze denkt dat er al lang samengewerkt wordt met dezelfde schatter. Ze vraagt of 

dat hetzelfde verhaal is als wat er gebeurd is in Melsele. Toen werd het kleine huis gelegen 



naast Het Portaal aangeboden. Er zijn heel veel mensen die erover gesproken hebben dat dat 

bedrag heel laag was. Mensen vroegen zich af hoe dat kon. Ze vraagt of er over kan worden 

nagedacht om telkens twee schattingen te laten doen en of gekeken kan worden hoe dat 

verloopt. 

 

Schepen Van Esbroeck stelt dat het in principe zo zou moeten zijn dat als twee schatters een 

schatting maken dat deze ongeveer tot hetzelfde bedrag zou moeten komen. Er kan een klein 

verschil zijn. Voor dat huis in Melsele op het Kerkplein bijvoorbeeld kan er geen 100.000 euro 

verschil op zitten voor diezelfde woning. Het was ook alleen de grond van de woning zelf, er 

zat geen tuin aan. Dat huis is totaal uitgeleefd en de familie heeft daar heel lang gewoond. 

Dus daar is geen modern comfort aanwezig. Dus de waarde van die woning is natuurlijk veel 

lager. Het is natuurlijk niet bekend wat de effectieve opbrengst gaat zijn. Als er een paar 

mensen in geïnteresseerd zijn om het pand te kopen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat 

het aan een veel hogere prijs verkocht wordt. Maar dat gaat zo bij een openbare verkoop. Als 

twee mensen iets willen dan gaat de prijs omhoog en dan zij wij als OCMW als verkopende 

partij de hond die met het been gaat lopen op het moment dat die er veel geld voor krijgt. 

Twee schattingen kan helemaal niet. De schatting worden uitgevoerd door een firma die deze 

via een openbare aanbesteding heeft gegund gekregen. Deze gunningsprocedure wordt 

jaarlijks op de raad gebracht.  

 

Raadslid Vermeulen begrijpt dat er wettelijk gezien niet veel mogelijk is, maar ze zou het 

jammer vinden als de grootste bieder uiteindelijk altijd de kans krijgt en daardoor sociale 

initiatieven geen kans krijgen. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat de opbrengst ook gebruikt kan worden voor sociale 

initiatieven die het OCMW aan het ontwikkelen is. Deze moeten ook betaald worden. Als alles 

wordt verkocht aan 30.000 euro in plaats van 70.000 euro, dan kunnen de zaken van het 

OCMW ook niet meer worden betaald.  

 

Burgemeester Van de Vijver vindt dat mevrouw Vermeulen moet oppassen met dat soort 

dingen. De wetgever heeft de procedures bepaald om misbruiken en willekeur te voorkomen. 

Hij vraagt wie dan gaat bepalen wat wel een goed initiatief is waarbij onder de prijs moet 

verkocht worden. 



 

Raadslid Vermeulen heeft nergens gezegd dat het onder de prijs moet. 

 

Burgemeester  antwoordt: maar wel onder de schatting. Maar voor hem is dat de prijs. 

 

Raadslid Vermeulen zegt nogmaals dat ze is gecontacteerd door twee boeren die zeiden dat 

de prijs hoog was. Ze vraagt nu alleen hoe het  moet verlopen, meer niet.  

 

De burgemeester zegt dat de mensen het altijd  te veel of te weinig vinden.  Bij te weinig is 

iedereen vrij om boven de schatting te gaan. Dit is een wettelijk sluitend systeem om 

willekeur te vermijden en dat er een bestuur zou bepalen bij bepaalde initiatieven dat er een 

korting gegeven zou kunnen worden vanwege het feit dat het een initiatief is dat 

bewonderenswaardig is. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nergens om een korting gevraagd. Ze stelt vast dat het OCMW 

moeite doet om sociale initiatieven te ondersteunen en op het moment dat er wordt verkocht 

ziet ze dat de projectontwikkelaars of de mensen met het meeste geld het goed kunnen 

kopen. Ze begrijpt dat het college daar niets aan kan doen, maar ze stelt vast dat het eigenlijk 

wel jammer is dat het op die manier niet in handen komt van die initiatieven die vaak 

dezelfde dingen nastreven als het OCMW.  Meer wil ze er niet over zeggen.  

 

Burgemeester Van de Vijver kan garanderen dat de landbouwgrond niet in handen komt van 

projectontwikkelaars, maar dat dat gewoon gekocht wordt door andere landbouwers die 

geïnteresseerd zijn in die grond. Projectontwikkelaars zijn niet geïnteresseerd in 

landbouwgrond. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

  

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

26 maart  2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 30 april 2019. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 



                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 
 
 

 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


