
Raad voor maatschappelijk welzijn van 03 maart 2020  

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, 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, Bjorn Vaerenbergh,  
Méline Rovillard, Kitty Schelfhout,  Leentje Van Laere en Jan Creve,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Schepen Ingeborg De Meulemeester, was afwezig en werd verontschuldigd. 

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

 
Openbare zitting 

----------------------- 
 
01. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 januari 2020 – goedkeuring. 

02. Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn -   

      goedkeuring.  

03. Vaststelling lastvoorwaarden aanstellen ontwerper voor nieuwbouw kinderdagverblijf Windekind,  

      fase 2 – goedkeuring.  

04. Procedure verkoop grond, Nieuwe Baan te Bazel – goedkeuring.  

05. Pensioenovereenkomst i.k.v. oprichting Zorgpunt Waasland – goedkeuring.  

06. Overeenkomst in verband met de problematiek van de responsabiliseringskosten in het  

      Zorgpunt Waasland voor de periode 2019-2025 – goedkeuring. 

  

Geheime zitting 

---------------------- 

 

07. Pensioenovereenkomst i.k.v. oprichting Zorgpunt Waasland (overdracht 1 januari 2019) - namenlijst -  

      goedkeuring.  

08. Pensioenovereenkomst i.k.v. oprichting Zorgpunt Waasland (overdracht 1 januari 2020) - namenlijst -  

      goedkeuring. 

 

Openbare zitting: 
 

01. 

 

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

verslag van de vergadering van 28 januari 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

welzijn van 28 januari 2020. 

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 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. Naar aanleiding van een vergadering van de fractieleiders worden volgende wijzigingen 

voorgesteld aan het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn: 

1. Er wordt een paragraaf 2 toegevoegd aan artikel 11, luidende: 

     §2 – Louter informatieve vragen gericht aan de algemeen directeur worden beantwoord  

              binnen de 20 kalenderdagen. 

2. Artikel 16 wordt aangevuld waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen dringende  

    en niet-dringende vragen te stellen door de raadsleden aan het begin van de betreffende  

    raadszitting. Volgende bepalingen worden toegevoegd: 

    De dringende actuele vragen moeten beknopt zijn en geen aanleiding geven tot dure   

    studies en/of onverantwoord veel opzoekingswerk. De voorzitter  oordeelt over de  

    ontvankelijkheid van de dringende actuele vragen. Indien meerdere dringende actuele  

    vragen over eenzelfde thema handelen, zullen die door de voorzitter gebundeld worden. 

    Niet-dringende vragen zullen behandeld worden als schriftelijke vragen en zullen  

    schriftelijk beantwoord worden door het college van burgemeester en schepenen. 

3. Er wordt een paragraaf 2 en 3 toegevoegd aan artikel 23, luidende: 

    “Art. 23. - § 2. De raadsleden gedragen zich ten opzichte van elkaar, los van enige politieke  

     fractie, beleefd en hoffelijk. De voorzitter van de gemeenteraad kan, op eigen initiatief of  

     op vraag van een raadslid, de gemeenteraad schorsen tot er opnieuw op een serene manier  

     debat kan gevoerd worden.  

    Art. 23 § 3 De beslissing om de raadszitting al dan niet te schorsen hoort exclusief toe aan  

    de  voorzitter van de gemeenteraad.” 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt met 33 ja-stemmen (CD&V, NV-A, Groen, sp.a, 

Vlaams Belang, Beveren 2020) tegen 1 neen-stem (Open Vld) voormelde wijzigingen aan het 

huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Vervolgens wordt 



met 33 ja-stemmen (CD&V, NV-A, Groen, sp.a, Vlaams Belang, Beveren 2020) tegen 1 neen-

stem (Open Vld)  goedkeuring gehecht aan  de gecoördineerde versie van het huishoudelijk 

reglement, rekening houdende met voormelde. 

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake aanstellen ontwerper voor nieuwbouw 

kinderdagverblijf Windekind, fase 2. 

 

Raadslid De Munck, Groen, uit de bezorgdheid over  de Zwarte Dreef die nog niet is aangeduid 

als een toegangsweg voor de nieuwe site. Hij vraagt om deze maximaal te vrijwaren als 

wandel- en fietsweg. Er moet natuurlijk over worden nagedacht hoe het in- en uitgaand 

verkeer naar de nieuwe site zal verlopen. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat het inderdaad de bedoeling is om dat te bekijken, samen 

met de toegangsweg die er momenteel is. Men gaat kijken of er een scheiding kan worden 

gemaakt alsook een gemeenschappelijk parking voor beide om de problematiek op te lossen. 

 

Voor het nieuwbouwproject van kinderdagverblijf Windekind wordt een mededingings-

procedure met onderhandeling beoogd. De eerste fase binnen deze procedure betrof het 

publiceren van de in de zitting van 28 januari 2020 goedgekeurde selectieleidraad. De uiterste 

indieningsdatum tot kandidatuurstelling is 20 maart 2020 om 12 uur. 

Als tweede fase binnen deze procedure werd een bestek opgemaakt dat bezorgd zal worden 

aan de 3 geselecteerde kandidaten. Dit bestek is een meer uitgebreide omschrijving van de 

opdracht, waarbij ook duidelijk omschreven wordt wat de taken van de ontwerper zullen zijn. 

In deze fase wordt de uiteindelijke kandidaat gekozen, al dan niet na onderhandelingen. 

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

lastvoorwaarden voor de aanstelling van een ontwerper voor de nieuwbouw van 

kinderdagverblijf Windekind, fase 2. Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave 

ten bedrage 418 000 EUR inclusief btw, alsook aan voorgelegd bestek. Als gunningswijze 

wordt gekozen voor de mededingingsprocedure met onderhandeling. 

 

04. De voorzitter geeft toelichting bij de procedure inzake verkoop van grond, Nieuwe Baan te 

Bazel. 

 



Raadslid De Munck, Groen, zegt dat zijn fractie het zal goedkeuren. Hij wenst toch nog eens 

de vraag te stellen om een overzicht te kunnen verkrijgen van alle gronden die in eigendom 

zijn van OCMW en de gemeente Beveren. Die vraag is schriftelijk ruim een maand geleden 

gesteld. 

 

De algemeen directeur geeft aan dat dit enorm veel werk vergt. 

 

Het vast bureau heeft in zitting van 18 november 2019 de verkoop van de grond gelegen te 

Kruibeke, Nieuwe Baan, via de procedure van openbare verkoop principieel goedgekeurd. De 

grond is kadastraal gekend Kruibeke 2de afdeling Bazel, sectie C 751b met een oppervlakte 

van 2.631 m2, en is vrij van pacht. 

Het vast bureau heeft in zitting van  27 januari 2020 beslist tot het agenderen van de 

procedure van de verkoop en de instelprijs van 10 EUR/m². 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de verkoop van de grond 

gelegen te Bazel, Nieuwe Baan, sectie C 751b, via de procedure van openbare verkoop met de 

instelprijs van 10 EUR/m². 

Opdracht wordt gegeven aan notaris De Kesel Benoit om de openbare verkoop op te starten. 

 

05. Naar aanleiding van de oprichting van het Zorgpunt Waasland dient er een 

pensioensovereen-komst/bilaterale overeenkomst gesloten te worden tussen OCMW Beveren 

en het Zorgpunt Waasland met betrekking tot de overdracht van 

pensioenlasten/pensioenrechten van bepaalde medewerkers. 

Indien er geen pensioenovereenkomst zou worden afgesloten, loopt de 

responsabiliseringsbijdrage voor OCMW Beveren op voor de jaren 2019 tot en met 2025 tot 

een gecumuleerd bedrag van ongeveer 8 miljoen euro. 

Met een pensioenovereenkomst is de responsabiliseringsbijdrage voor de komende jaren 0 

euro voor OCMW Beveren. 

Vanuit de werkgroep werden volgende voorstellen besproken. 

 Een percentage te bepalen, met name de verhouding van het aantal statutaire 

medewerkers die overgegaan zijn naar zorgpunt ten opzichte van het totaal aantal 

statutaire medewerkers, als basis voor welke medewerkers (zowel bij de actieve 

statutairen, de gepensioneerden statutairen, en de ex-statutairen) hun 

pensioenlasten/rechten overgaan naar het Zorgpunt. Dit percentage bedraagt voor 



het OCMW Beveren 76,08%. 

 Het streefdoel was om binnen het Zorgpunt ook een responsabiliseringsbijdrage voor 

de komende jaren van 0 euro te bereiken, maar dit is niet mogelijk. Het ZPW zal in de 

toekomst een responsabiliseringsbijdrage dienen te betalen. Om deze factuur tussen 

de verschillende moederbesturen te verdelen, is er uitgegaan van 2 scenario’s waarbij 

alle negatieve en positieve getallen per bestuur over alle jaren (tot 2025) zijn opgeteld 

en onderling ten opzichte van elkaar zijn afgezet. Voor het moederbestuur Beveren 

komt dit op een percentage van 4,86% dat Beveren dient te betalen voor toekomstige 

respo-facturen van het ZPW (met een mogelijks gecumuleerd bedrag van 392.346 EUR 

tot 2025). 

Door alle raadsleden wordt kennis genomen van de toelichting van de algemeen directeur 

van het Zorgpunt Waasland, Tjeu Van Diessen. 

Vervolgens wordt algemeen akkoord gegaan om een pensioenovereenkomst/bilaterale 

overeenkomst te sluiten (op basis van het verdeelpercentage van 76,08%) tussen OCMW 

Beveren en Zorgpunt Waasland waarbij de volledige pensioenlast die ten laste ligt van het 

OCMW Beveren wordt overgedragen naar het Zorgpunt met ingang van 1 januari 2019 (cfr 

collectieve overdracht ouderenzorg en of de zorg voor personen met een handicap) of 1 

januari 2020 (collectieve overdracht technische dienst). 

 

06. Naar aanleiding van de oprichting van het Zorgpunt Waasland dient er een "overeenkomst in 

verband met de problematiek van de responsabiliseringskosten in het Zorgpunt Waasland 

voor de periode 2019-2025" afgesloten te worden. 

De vier OCMW hebben vanaf 1 januari 2019, of deels op 1 januari 2020, hun activiteiten inzake 

ouderenzorg en de zorg voor personen met een beperking, inclusief de daaraan verbonden 

ondersteunende diensten aan het ZPW overgedragen.  Deze activiteitsoverdracht ging 

gepaard met de overname door het Zorgpunt Waasland op 1 januari 2019 of 1 januari 2020 

van de contractuele en statutaire personeelsleden die tewerkgesteld zijn in de overgedragen 

activiteiten. 

Met overeenkomsten inzake de overdracht van de pensioenverplichtingen van de OCMW’s 

naar het Zorgpunt Waasland, zijn pensioenlasten overgedragen met betrekking tot 

personeelsleden in dienst, gepensioneerde ex-personeelsleden van de OCMW’s en ex-

werknemers van de OCMW’s waarvoor in de toekomst pensioenverplichtingen kunnen 

ontstaan. Dit houdt in dat de eventueel verschuldigde responsabiliseringsbijdrage voor de 



  

 
 

 
 
 

  

jaren 2019 en volgende ten laste van het Zorgpunt Waasland vallen. 

Deze eventuele responsabiliseringskosten komen bovenop de eventuele exploitatietekorten, 

zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenbudget van het Zorgpunt Waasland voor de 

periode 2019 – 2025. 

Uit deze schatting komt naar voren dat de responsabiliseringskosten van het Zorgpunt 

Waasland in de periode 2019 -2025 voor 0% worden toegerekend aan het OCMW Zwijndrecht, 

voor 83,11% aan het OCMW Sint-Niklaas, voor 12,03% aan het OCMW Kruibeke en voor 4,86 % 

aan het OCMW Beveren. 

Om de responsabiliseringskosten binnen het Zorgpunt Waasland beperkt te houden zal het 

ZPW bij haar benoemingsbeleid een open kader hanteren. Statutaire tewerkstellingsplaatsen 

worden veelal als aantrekkelijker beschouwd dan contractuele tewerkstelling. Daarom is het 

logisch om de statutaire tewerkstelling te concentreren bij knelpuntberoepen en functies die 

moeilijk ingevuld raken.  Daarom wordt afgesproken dat het Zorgpunt Waasland de bruto-

lonen van haar statutaire werknemers op hetzelfde niveau houdt, als het was in het jaar 2018 

in de diverse OCMW’s samen. Omdat de statutaire bruto-loonmassa op korte termijn moeilijk 

te veranderen is, wordt ten aanzien van het referentiebedrag naar beneden een tolerantie 

7,5% vastgelegd. De totale statutaire brutoloonmassa waarop pensioenbijdragen 

verschuldigd zijn, moet dus tussen de 92,5 en 100% van het referentiebedrag liggen. De Raad 

van Bestuur van het Zorgpunt moet erover waken dat dit wordt gerealiseerd. 

Ten laatste in 2025 zal ook een voorstel moeten worden gedaan inzake de 

responsabiliseringskosten van het ZPW in de jaren vanaf 2026. 

Daarom wordt een monitoringcomité ingesteld, waarin elk bestuur twee deskundigen 

afvaardigt.  

Met algemeenheid van stemmen gaan alle raadsleden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn akkoord te gaan met de "overeenkomst in verband met de problematiek van de 

responsabiliseringskosten in het Zorgpunt Waasland voor de periode 2019-2025". 

 

 



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

03 maart 2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 31 maart 2020. 

 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 
 

 

 
Jan Noppe        Veerle Vincke 


