
 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2019 
 

Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter raad; 
Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester 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, 
Jan Van de Perre,  Karolien Weekers, Stijn De Munck,  Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, 
Lientje De Schepper, Kasper Dierckx, Heidi Werrens, Annick Van De Vyver, Kathleen De 

Schepper, Bjorn Vaerenbergh, Méline Rovillard en Bram Massar, raadsleden. 

Jan Noppe, algemeen directeur   

 

Iedereen aanwezig. 
             

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

Openbare zitting. 
 

1. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn 30 juli 2019 - Goedkeuring 

2. Aanbestedingsdossier voor nieuwbouwproject Sabot te Melsele - 

 Goedkeuring 

3. Procedure inzake verkoop grond, Gentstraat te Beveren D 1231-1232- 

 1233 - Goedkeuring 

4. Ontwerpakte publieke verkoop met recht van hoger bod grond, 

 Bralstraat te Verrebroek - Goedkeuring 

5. Pachtoverdrachten met pachtvernieuwing - Kennisneming 

6. Afvaardiging lid voor Dagelijks Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor 

 Waasland - Goedkeuring 

 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering van 30 juli 2019. 

 

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

welzijn van 30 juli 2019.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 30 juli 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. In zitting van het vast bureau van 28 oktober 2015 werd principieel akkoord gegaan met het 

bouwprogramma voor project Sabot te Melsele. 

De raad keurde vervolgens op 16 maart 2016 de samenwerkingsovereenkomst goed met de 

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting voor project Sabot te Melsele. 

In zitting van de raad van 20 april 2016 werd het lastenboek tot aanstelling van de ontwerper 

voor de realisatie van het nieuwbouwproject Sabot goedgekeurd. 

In zitting van de raad van 15 februari 2017 werd de aanstelling van A33 architecten voor de 

ontwerpopdracht van het nieuwbouwproject Sabot goedgekeurd. 

A33 architecten heeft het herwerkte aanbestedingsdossier opgemaakt. 

Voor het project werd een raming opgemaakt door A33 architecten voor een totaalbedrag 

van 6 365 671,59 EUR exclusief btw of 7 702 462,62 EUR inclusief btw. 

Met algemeenheid van stemmen wordt  goedkeuring gehecht aan het herwerkte 

aanbestedingsdossier van A33 architecten voor het nieuwbouwproject Sabot te Melsele voor 

een geraamd bedrag van 6 365 671,59 EUR exclusief btw of 7 702 462,62 EUR inclusief btw. 

 

 

03. De voorzitter geeft toelichting bij het punt “Procedure inzake verkoop grond, Gentstraat te 

Beveren”. 

 

Raadslid Massar, Groen, geeft aan dat zijn fractie vaak vragen stelt over verkopen. Om vragen 

te vermijden in de toekomst, doet hij deze tussenkomst. Hij vraagt of er een commissie kan 

worden gegeven over welke gronden het OCMW in bezit heeft en wat de toekomstvisie 

daarrond is. Er komt tijdens de raden vrij regelmatig een verkoop langs. Hij zou eens een 

algemeen beeld hierover willen hebben om te voorkomen dat zijn fractie steeds tussen moet 

komen met vragen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat dit ook moet worden bekeken in het kader van de 

wetgeving  privacy. Zomaar gegevens van de gronden en de eigenaars en huurders vrijgeven, 

kan niet de bedoeling zijn. Hij wil het eens bekijken, maar op zich is het vrij duidelijk. Als de 



gronden vrijkomen, dan wordt er verkocht. In dit geval is het een onderverhuur en is er de 

vraag gesteld om de grond aan te kopen. Vandaar dat het college/vast bureau erop ingegaan 

is. De gronden worden al geruime tijd onderverhuurd. Als er een bevoorrechte 

pachtoverdracht is voor de dochter of de zoon, dan wordt dat gewoon toegekend. 

 

Raadslid Massar geeft aan dat zijn fractie er geen globaal beeld van heeft. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat in de laatste jaarverslagen niet nominatief staat wie waar 

pacht. Enkel algemene hoeveelheden en algemene bedragen worden weergegeven.  Hij 

denkt echter dat het wel eens bekeken kan worden om het onroerend goed van het OCMW in 

zijn globaliteit voor te stellen en eventueel ook een paar voorstellen uit te werken van wat 

men er in de toekomst mee wenst te doen. 

 

De gronden gelegen te Beveren, Gentstraat sectie D 1231 - 1232 - 1233, respectievelijk 5 110 

m2 - 8 460 m2 en 5 350 m2groot, zijn verpacht.  

Een aangelande heeft de vraag gesteld om deze gronden aan te kopen. De pachter geniet een 

recht van voorkoop voor zichzelf en voor zijn afstammelingen die daadwerkelijk aan de 

exploitatie deelnemen. De kandidaat-kopers zijn ervan op de hoogte dat de grond verpacht 

is. 

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

verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 227 040,00 EUR (+ 12,50% 

kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 2 500,00 EUR) en 

hiervoor de nodige publiciteit te voeren. Het vast bureau heeft in zitting van 5 augustus 2019 

beslist tot het agenderen van de publieke verkoop op de zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot verkoop van de gronden gelegen te 

Beveren, Gentstraat, sectie D 1231 - 1232 - 1233, via de procedure van publieke verkoop 

onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van 227 040,00 EUR (+ 12,50% kosten), 

waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 2 500,00 EUR). 

 

 

 

 



04. De grond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A nummer 

209 met een oppervlakte van 7 350 m² werd op 3 april 2019 te koop aangeboden via de 

procedure van openbare verkoop. De verkoop werd ingehouden wegens geen biedingen. De 

raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 28 mei 2019 de grond te koop gesteld 

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. 

Na voldoende publiciteit werd één geldig bod ingediend. De compromis is ondertekend en de 

ontwerpakte werd opgemaakt. 

Het vast bureau heeft in zitting van 5 augustus 2019 beslist tot het agenderen van de 

goedkeuring van de ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Met algemeenheid van stemmen wordt goedkeuring gehecht aan voorgelegde ontwerpakte 

voor de verkoop van grond, Bralstraat te Verrebroek sectie A 209. Akkoord wordt gegaan met 

het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de 

verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij overschrijving van de authentieke akte. 

Akkoord wordt gegaan tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor 

investeringsuitgaven van het OCMW. 

 

 

05. De pachters van de gronden, Piet Stautstraat sectie D 583 en Puiput sectie D 1378 met een 

oppervlakte van respectievelijk 6 440 m² en 6 030 m² en te Zele, Hermietstraat sectie B 61 en 

B111 met een oppervlakte van respectievelijk 7 260 m² en 4 890 m², hebben een aanvraag 

ingediend voor overdracht van de pachtovereenkomst. 

Met algemeenheid van stemmen wordt kennis genomen van de pachtoverdrachten met 

pachtvernieuwing op gronden gelegen te Beveren en Zele. 

 

 

06. Bij geheime stemming en met 33 ja-stemmen bij 2 onthoudingen wordt Dirk Van Esbroeck 

aangeduid als vertegenwoordiger voor het dagelijks bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor 

Waasland. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 
 



 Voorzitter Veerle Vincke sluit hierbij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 

september 2019 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 22 oktober 

2019. 

 

  

Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                      de voorzitter, 

 

 

 
 

Jan Noppe       Veerle Vincke 


