
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei  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, 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 en Kathleen De Schepper,  raadsleden. 

Jan Noppe, Algemeen directeur   

 

Raadslid Bjorn Vaerenbergh 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. 30 april 2019. 
 

BM 02.  Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid OCMW en gemeente Beveren. 
 

D 03 03.  Goedkeuring publieke verkoop met recht van hoger bod perceel grond te Verrebroek. 

 

 
 

Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 30 april 2019. 

 

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

welzijn van 30 april  2019.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 30 april 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 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (GDPR)) is een Europese verordening 

die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en 

overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de 

bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om 

het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De 

verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die 

persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, 

onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. 

De minimale normen, dit zijn richtlijnen opgesteld door de KSZ,  scheppen de nodige 

voorwaarden voor een betrouwbare uitvoering van informatieverwerking. 

Elk lokaal bestuur moet een formeel, geactualiseerd en door de raad goedgekeurd beleid 

voor informatieveiligheid beschikken. Elk lokaal bestuur moet de kernprincipes van de 

minimale veiligheidsnormen en de AVG opnemen in haar informatieveiligheidsbeleid. 

Vanaf 2019 is het decreet lokaal bestuur van kracht en moet een gezamenlijk 

informatieveiligheidsbeleid vastgesteld worden. Er werd een informatieveiligheidsbeleid 

opgemaakt voor zowel OCMW als gemeente Beveren, dat rekening houdt met de 

kernprincipes van de minimale veiligheidsnormen en de GDPR.  

Algemeen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegd informatieveiligheidsbeleid voor 

OCMW en gemeente Beveren. 

 

03. Op 3 april 2019 vond de zitdag plaats van de openbare verkoop van een perceel 

landbouwgrond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, eigendom van het OCMW Beveren. Het 

perceel is kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A nummer 209 en heeft een oppervlakte 

van 7.350 m². De instelprijs werd conform schattingsverslag vastgesteld op 70 000 EUR. 

Aangezien er geen bod werd ingediend, werd de verkoop ingehouden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist algemeen om de grond gelegen te Verrebroek, 

Bralstraat, sectie A 209 te koop aan te bieden via de procedure van de publieke verkoop 

onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 70.000 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij 

gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 1.000 EUR). 

Akkoord wordt  gegaan met het voeren van de nodige publiciteit. 

 

 

 



 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
  

 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 

mei 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 25 juni 2019. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 

 
 

 
Jan Noppe       Veerle Vincke 


