
Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020  

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Boudewijn Vlegels, Raf Van Roeyen, Ingeborg De Meulemeester 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, Karolien Weekers, Stijn 
De Munck, Ann Vermeulen, Koen Maes, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, Kathleen De 
Schepper, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout en Jan Creve raadsleden; 
Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

De schepenen Katrien Claus en Inge Brocken waren afwezig en werden verontschuldigd. 

De raadsleden Laura Staut, Jeroen Verhulst, Jan Van de Perre,  Lientje De Schepper en Jozef 

Schelfhout  waren afwezig en werden verontschuldigd. 
             

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

 
01. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 september 2020 – goedkeuring. 

02. Ten verzoeke van Groen: mensen zonder wettig verblijf. 

 
Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering  van 29 september  2020. 

 

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

welzijn van 29 september 2020.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 29 september 2020. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

 

02. Ten verzoeke van Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze zitting: 

mensen zonder wettig verblijf. 

 



Raadslid Vermeulen, Groen, heeft een aantal vragen waarop ze niet het antwoord weet en die 

ze wil stellen via deze weg. Mensen zonder wettig verblijf hebben volgens de wet recht op 

gezondheidszorg. Dat is meer dan alleen het woordje ‘dringend’. Er is ook curatieve en 

preventieve zorg. Ze heeft zelf mogen ondervinden dat veel mensen dat niet weten. Er zijn 

heel wat drempels om te weten te komen op welke manier men het hele pakket aan zorg kan 

verkrijgen, waar men terecht kan en hoe de procedure in de gemeente werkt. Ze vraagt of er 

zicht is op hoeveel procent van de aanvragen in Beveren wordt geweigerd of aanvaard. In 

sommige gemeenten en steden is dit publiek. Niet dat er veel tamtam rond gemaakt moet 

worden. Ze is er tevreden mee als de vragen schriftelijk worden beantwoord. Ze vraagt of er 

een stijging is van de aanvragen. Door corona is er duidelijk een stijging in een aantal andere 

sectoren, bijvoorbeeld in de armoedesector. Ze vermoedt dat het ook voor deze groep het 

geval is. Ze vraagt wat het OCMW doet om deze mensen proactief te bereiken. Ze denkt dat er 

voor deze groep medische kaarten uitgedeeld worden. Ze vraagt of de mensen weten dat ze 

die kunnen krijgen en op welke manier. Ze vraagt of de zorgverstrekkers in de gemeente op 

de hoogte zijn van de werkwijze. Ze vermoedt dat dat zo is, maar ze ziet niet op welke wijze. 

Het OCMW heeft ook de taak om mensen te informeren over hun rechten en plichten. Ze 

hebben maar een beperkte toegang uiteraard. Deze mensen hebben niet dezelfde rechten en 

plichten als mensen met een verblijfsdocument. Ze gaat ervan uit dat men bezorgd is over 

een duurzaam verblijf hier of een vrijwillige terugkeer of helaas in sommige gevallen een 

verplichte terugkeer. Ze vraagt of er in de gemeente een veilig infopunt of aanspreekpunt is 

voor deze mensen. Ten tweede vraagt ze of mensen worden geïnformeerd over de 

mogelijkheid van vrijwillige terugkeer of dat dit wordt doorgestuurd naar andere afdelingen 

van bijvoorbeeld het agentschap of Fedasiel. Ze vraagt of er zicht is op het aantal mensen dat 

verblijft op Bevers grondgebied. Ze vraagt ook hoe het recht op onderwijs wordt garandeerd. 

Ze vraagt of het alleen maar is als scholen de vraag stellen of dat er ook proactieve stappen 

gezet worden. Ze vraagt of er gezocht wordt naar een nachtopvang voor mensen zonder 

wettig verblijf op het grondgebied. Iedereen heeft kunnen lezen dat in het federaal 

regeerakkoord de ambitie staat om pilotprojecten op te zetten om de doelgroep oriëntatie en 

begeleiding te bieden in de hoop dat ze hier ofwel duurzaam kunnen verblijven ofwel kunnen 

terugkeren. Ze vraagt of de gemeente geïnteresseerd is hier in te stappen en of het past bij de 

doelgroep en de noden die zijn gedetecteerd. 

 

 



Schepen Van Esbroeck kan gerust een aantal cijfers geven. In de periode van 1 oktober vorig 

jaar tot nu zijn er 51 beslissingen genomen. Dat is op basis van gezinshoofden, dus daar zitten 

eventuele partners en kinderen achter. Daarvan werden er veertig toegekend of verlengd. Elf 

werden geweigerd of ingetrokken. Dus ongeveer één op vijf wordt niet aanvaard. Maar het is 

bijna nooit een weigering. Het kan heel goed zijn dat de mensen verhuisd zijn. Dan is het een 

intrekking. Wanneer zij op basis van vroegere prestaties toch nog een aansluiting bij het 

ziekenfonds bekomen, wordt de dringende medische zorg opgeschort. Dan kunnen zij 

gewoon via de mutualiteit hun rechten vrijwaren. Soms gebeurt het ook dat iemand 

onvoldoende meewerkt aan het sociaal onderzoek, bijvoorbeeld als iemand maar een keer 

langskomt en daarna niet meer. Dan kan met deze persoon niet verder worden gewerkt. Dus 

in de praktijk wordt nooit effectief geweigerd. Er is geen stijging van het aantal vragen. Het 

fluctueert. In oktober vorig jaar waren er 34 mensen die er beroep op deden. Nu zijn het er 37. 

Dan gaat het eens naar 27 en dan naar 50. 35 tot 40 is het gemiddelde. Er is wel een stijging in 

het aantal mensen dat gezinshereniging aanvraagt. Er zijn ook enkelen die een aanvraag 

hebben gedaan omdat ze hun werk verloren zijn door corona. Er wordt inderdaad gewerkt 

met medische kaarten die zij kunnen laten zien aan apotheker, dokter of tandarts. Dan weten 

de zorgverstrekkers dat de rekening naar het OCMW kan. Er worden infomomenten voor de 

zorgverstrekkers georganiseerd, maar daarop is heel weinig respons. Mensen die niet 

geweest zijn worden schriftelijk geïnformeerd. Iedereen moet weten hoe het OCMW hiermee 

werkt. Het OCMW gaat niet proactief op zoek naar mensen zonder verblijfsrecht. Als de 

mensen zich zelf wenden tot het sociaal huis gaat men er wel mee aan de slag of wanneer via 

andere kanalen signalen binnenkomen. Maar de mensen moeten zelf naar voren treden om 

de hulp te vragen. Soms zijn er ook mensen die dat niet wensen omwille van hun specifieke 

statuut. 

Over het informeren over rechten en plichten: het sociaal huis is een veilig infopunt. Mensen 

kunnen daar in alle veiligheid en vertrouwen hun verhaal doen. Er zal gewezen worden op de 

rechten die ze hebben zoals de medische tegemoetkoming voor mensen zonder wettig 

verblijf. Ze worden geïnformeerd over de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer. Het 

gesprek wordt open aangegaan met deze mensen. Voor sommigen is het een optie. Er is 

enkel zicht op het aantal mensen zonder wettig verblijf voor zover het OCMW die mensen 

kent. Er zullen er allicht nog zijn die niet gekend zijn, die geen contact zoeken en die geen 

aanvraag doen. Het OCMW staat achter het recht op onderwijs. De mensen worden niet 

verplicht om de kinderen naar school te sturen, maar er wordt wel heel sterk op 



aangedrongen.  

Het wordt eventueel ook gecontroleerd op basis van aanwezigheid. De kinderen kunnen in 

het reguliere onderwijs terecht. Er is nog geen uitspraak gedaan over kandidaatstelling voor 

pilootprojecten vrijwillige terugkeer. Het zal in de toekomst moeten blijken hoe het zich 

ontwikkelt. Wanneer er bepaalde pilootprojecten zijn, zou het goed kunnen dat daaraan 

deelgenomen wordt. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nog een openstaande vraag over de nachtopvang. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er inderdaad al mensen naar de nachtopvang zijn verwezen. 

 

Raadslid Vermeulen heeft nog een laatste vraag. Het sociaal huis heeft in principe een 

meldingsplicht. De schepen zegt dat het een veilige plaats is. Dat wil dus zeggen dat er in 

eerste instantie een gesprek is en dan pas gekeken wordt wat de positie op dat moment is. 

 

Schepen Van Esbroeck antwoordt bevestigend. 

 

 

Over dit punt werd 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  

27 oktober 2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 24 november 

2020. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 
 
 

 
Jan Noppe        Veerle Vincke 


