
Raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december  2020  

 
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, Werner Maes, André Buyl, Ernest Smet, 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, Heidi Werrens, Annick Van de Vyver, 
Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout, Jan Creve, Jozef Schelfhout en 
Debbie Vlaeminck raadsleden; 

Jan Noppe, algemeen directeur. 

 

De raadsleden Johan Smet en Marijke De Graef 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. 24 november 2020 - Goedkeuring  

02. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025/2 - Vaststelling  

03. Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en  

      2019 (debiteurenrapport) - Kennisneming  

04. Rapportering over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van  

      de voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019 (visumrapport) - Kennisneming  

05. Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland - Kennisneming  

06. Eerstelijnspsychologische functie _samenwerking CGG Waas en Dender - Goedkeuring  

07. Goedkeuring oprichting VZW wijkgezondheidscentrum Beveren Zwijndrecht – Goedkeuring 

 

Openbare zitting: 

 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter opent een historische raadsvergadering. Het is de eerste vergadering in de 

nieuwe raadszaal en de laatste vergadering van de algemeen directeur. Hij gaat op 1 januari 

2021 met pensioen. De raadsleden Marijke de Graef en Johan Smet zijn verontschuldigd. 

Omdat dit de budgetraad is, zal worden gestart met de raad voor maatschappelijk welzijn. Het 

budget van de raad voor maatschappelijk welzijn moet goedgekeurd worden voordat het 

budget van de gemeenteraad goedgekeurd kan worden. Ze geeft het woord aan de algemeen 

directeur voor het verslag van de vorige raad. 

 

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

welzijn van 24 november 2020.  



 

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

voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

 

02. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake vaststelling van de aanpassing van het 

meerjarenplan 2020-2025/2. 

 

De voorzitter geeft aan dat hier alleen de vragen worden behandeld die betrekking hebben op 

het OCMW. 

 

Raadslid Van de Vyver, Beveren 2020, heeft in de meerjarenplanning veel gezien op sociaal 

gebied, bepaalde voorstellen die een grote verbetering zullen zijn voor de behoeftigen, 

senioren en mensen in armoede. Beveren 2020 is al sedert 2018 vragende partij om in het 

REMI-systeem te stappen. Ze is blij dat dit overwogen wordt en hoopt dat er snel vervolg aan 

wordt gegeven. Het stemt haar ook tevreden dat er in de toekomst een psycholoog voorzien 

wordt in de eerstelijnshulp en een extra medewerker voor schuldhulpverlening. Toch blijft ze 

erop aandringen om vrijwilligers een opleiding te geven tot budgetcoach. Ze heeft het in het 

verleden ook al gevraagd. Mensen die hulp en begeleiding willen aanvaarden, kunnen ervoor 

behoed worden in de schulden terecht te komen. Wettelijk is er geen bezwaar tegen om die 

mensen financieel te laten begeleiden. Ze wil graag de onderhoudsplicht anders doen dan de 

andere in het Zorgpunt participerende gemeenten. De zorgplicht van de ouders ten opzichte 

van de kinderen zorgt in veel gevallen voor problemen binnen de relatie tussen ouder en kind. 

Het welbevinden en welzijn van de ouder komt hierdoor in gevaar. Ouderen die zelf financieel 

niet in staat zijn om een verblijf in een woonzorgcentrum te financieren, ontzeggen zich 

hierdoor de zorg die ze nodig hebben omdat ze hun kinderen niet tot last willen zijn. Ze 

hebben daarover een groot schuldgevoel. Psychologisch is het ook niet evident om te weten 

dat je voor de verzorging financieel afhankelijk bent van je kinderen. In de hele gemeente 

Beveren gaat het slechts over 46 personen voor een bedrag van 37.000 euro. Ze vindt het 

onbegrijpelijk dat men dit op zijn geweten wil hebben. Het is een punt zonder grote financiële 



impact dat dringend herbekeken moet worden.  

 

Raadslid Benali, sp.a, vindt het wat artificieel om een onderscheid te maken tussen het 

meerjarenplan OCMW en het meerjarenplan gemeente. Vroeger werd het ook zo gedaan, 

maar toen waren het nog effectief twee aparte entiteiten. Het sociale beleid zit ook voor een 

stuk bij de gemeenteraad. Hij wil er nu wel zo op reageren, maar hij denkt dat het vorig jaar 

samen gedaan is. Misschien dat het in de toekomst makkelijker op die manier te doen is. 

 

Burgemeester Van de Vijver begrijpt het punt van raadslid Benali, maar het moet wettelijk op 

deze manier. Hij had ook veel liever een discussie over de ganse begroting. Het is inderdaad 

één meerjarenplanning. Wettelijk moet het zo en daarom nu eerst de bespreking van de 

punten die rechtstreeks met het OCMW te maken hebben. De meer globale cijfers kunnen 

straks bij de begroting van de gemeente worden besproken. Het kan volgend jaar ook niet 

anders tenzij de hogere overheid anders beslist.  

 

Raadslid Benali zal zich nu beperken tot de punten van het OCMW. Hij denkt dat het handig is 

om in de toekomst in het meerjarenplan en de addenda duidelijker aan te geven wat behoort 

tot de bevoegdheden van het OCMW. Hij gaat proberen het sociaal beleid kort te overlopen in 

de veronderstelling dat dat allemaal de bevoegdheid is van het OCMW. Hij weet dat dat niet 

100% correct is. Hij wil beginnen met het addendum inspiratienota. Er staan een aantal 

interessante zaken in die aangeraakt zijn op de commissies. Eerst en vooral wil hij een dank 

uitspreken voor het opmaken van het addendum op deze manier. De sp.a heeft de voorbije 

maanden een aantal keer gevraagd om zicht te krijgen op de impact die de coronacrisis heeft 

op het gemeentelijk beleid. Dit wordt er nu voor een stuk in meegenomen. Straks zal het 

financiële aspect worden besproken. In het addendum wordt voor de eerste keer in kaart 

gebracht wat de armoedecijfers zijn in Beveren en wordt daarvan de evolutie uitgetekend. Hij 

wil op dat vlak eens bekijken of de gemeente toch niet met eigen cijfers kan werken en of een 

eigen methodiek ontwikkeld kan worden. Een verwijzing naar de kansarmoede-index zegt 

uiteraard wel iets, maar het zegt niet alles. Hij denkt dat veel meer variabelen in kaart 

gebracht kunnen worden en dat het veel gedetailleerder ontwikkeld kan worden. Ook het 

aantal gerechtigden van het leefloon is interessante informatie, maar het blijft wel enigszins 

beperkt. Daarnaast, wat het meerjarenplan zelf betreft, wordt hierin de impact van de 

coronacrisis meegenomen. Hij denkt ook dat dat belangrijk is.  



Hij denkt wel dat op een aantal vlakken de impact en de bijstelling van een aantal 

doelstellingen meegenomen hadden kunnen worden, bijvoorbeeld met betrekking tot het 

OCMW klantgerichte en efficiënte dienstverlening, vraag gestuurde zorg. Dat zijn een aantal 

zaken waarbij de impact van de coronacrisis kenbaar gemaakt had kunnen worden. Voor de 

rest heeft hij opmerkingen bij het meerjarenplan al eerder gegeven. Het is goed dat er 

eindelijk werk wordt gemaakt van een armoedeplan. Daarvoor is zijn fractie al jaren vragende 

partij. Anderzijds zijn er nog altijd een aantal zaken waarbij hij op zijn honger blijft zitten. Hij 

noemt bijvoorbeeld de financiële ondersteuning van mensen met een leefloon en kosten voor 

ouderen zoals de mantelzorgpremie. Er is nog altijd geen mantelzorgpremie. Op het vlak van 

sociaal beleid heeft hij het over schoolgeld gehad. Er is wel het participatiefonds en er zijn 

plannen voor de toekomst om dat verder uit te breiden. Maar er zijn een aantal zaken 

concreet gemaakt waar hij nog altijd op zijn honger zit. Intussen ziet hij dat er voor het sociaal 

restaurant plannen zijn. Hij is daarvoor in volle verwachting. Maar als hij kijkt naar het geheel 

van het budget van de gemeente, dan vindt hij dat er nog veel meer aan sociaal beleid gedaan 

kan worden, zowel qua plannen als qua uitwerking daarvan. Dat is voor hem niet veranderd. 

Hij gaat niet alles opnieuw zeggen want dat heeft hij de afgelopen twee jaar al gezegd, maar 

hij denkt dat hij hiermee de visie van sp.a heeft meegegeven. Hij ziet een aantal zaken in 

positieve richting evolueren, maar het is nog altijd niet voldoende.  

 

Raadslid Vermeulen, Groen, is globaal gezien heel tevreden met het plan dat ze heeft gezien 

op de commissie. Er zijn veel goede dingen. Over vier dingen is ze zeer tevreden. Dat is het 

buurtrestaurant waar al zo lang van gedroomd wordt, de armoede- en seniorencoördinator, 

de babytheek die zal opstarten en de nachtopvang voor senioren. Daarnaast ziet ze een aantal 

zaken die wel beschreven staan, maar die nog niet zijn omgezet in concrete acties. Een 

concreet voorbeeld is dat er terecht wordt geschreven dat huisvesting een mensenrecht is. 

Het is knap dat er een paar keer staat dat het college de sociale grondrechten wil garanderen 

voor iedereen op het grondgebied. Maar volgens haar knelt toch het schoentje op het vlak van 

huisvesting. In het begin staan de cijfers over de wachtlijsten weergegeven. In Beveren zijn die 

wachtlijsten helaas langer dan het Vlaamse gemiddelde. Het aantal gezinnen dat wacht op 

een betaalbare woning is enorm groot. Ze denkt dat extra inspanningen, keuzes en budgetten 

nodig zijn. Het objectief is voor haar ook niet voldoende. Ze ziet dat er meer mensen een 

noodvraag hebben en dat daar werk van gemaakt moet worden. Het voorstel voor de acht 

wooneenheden in de Bijlstraat via een modulair systeem is een mooie stap.  



Ze hoopt dat er zo nog meer gezet kunnen worden. Ten tweede staat duidelijk in de plannen 

dat de gemeente de strijd tegen armoede als een prioriteit ziet. Ze vindt dat een goede keuze. 

Ze ziet daar ook belangrijke stappen in, maar die zijn bijna allemaal top-down. Er worden 

duidelijke stappen gezet wat hulpverlening, schuldbemiddeling en andere zaken bertreft. 

Maar ze ziet heel weinig projecten en initiatieven om met de doelgroep zelf aan de slag te 

gaan. De grote uitzondering is de samenwerking met Samenlevingsopbouw in Kallo, maar dat 

dekt niet de nood die er is in Groot-Beveren. Ze ziet graag voorstellen om dit uit te breiden. 

Daarnaast heeft ze al gezegd op de commissie dat de jeugdwerking ontbreekt in de gemeente. 

Als men met mensen in armoede aan de slag gaat, dan moeten zeker ook de kinderen in 

armoede meegenomen worden. Het zou fijn zijn als er een werking voor kwetsbare jongeren 

in armoede opgestart zou worden. Globaal gezien bevat het zeer goede stappen en is zij 

tevreden met de koers die genomen wordt. 

 

Schepen Van Esbroeck is blij met de vele positieve signalen op de verschillende stappen die 

worden gezet in het OCMW-beleid en het sociaal beleid. Het is de bedoeling om in deze 

legislatuur stappen vooruit te blijven zetten en om dingen die nog niet of deels zijn ingevuld 

verder in te vullen. Hij overloopt de specifieke punten van de collega’s. Vrijwilligers als 

budgetcoach is iets waar inderdaad over wordt nagedacht, maar het is in deze tijden niet 

evident om er mee te starten. Hij ziet dat alle vrijwilligers zo goed als werkloos zijn. Het is 

dikwijls een bewuste keuze van de vrijwilligers zelf. Vrijwilligers zijn meestal zestigers of 

ouder. Van die groep wordt nu gevraagd om extra op te letten. Heel veel van de vaste 

vrijwilligers zetten hun engagement tijdelijk stil. Maar men gaat het zeker verder bekijken. Wat 

betreft de onderhoudsplicht tussen kinderen en ouderen in de woonzorgcentra, daar is een 

duidelijk verschil in visie. Het bestuur heeft altijd gezegd dat de wederkerigheid belangrijk is. 

Als kinderen klein zijn, zorgen de ouders voor de kinderen en als de ouders oud worden en 

worden opgenomen in de woonzorgcentra dan is er de wederkerigheid van de kinderen naar 

de ouders toe. Dat is een principiële beslissing die niet over geld gaat. Soms gaan principiële 

beslissingen eerder over kleine bedragen. Maar hij wil niet vergeten dat er op de regel heel 

wat uitzonderingen staan. Hij weet hoeveel mensen er effectief ten laste zijn van het OCMW. Er 

zijn  kinderen die zelf al met pensioen zijn, en leggen in de regel niet bij omdat hun inkomen 

te klein is. Er worden veel mensen vrijgesteld omwille van billijkheidsredenen. Bijvoorbeeld 

omdat de band tussen de generaties verbroken is. Als ouders en kinderen al 25 jaar ruzie 

hebben, dan laat men de kinderen niet meebetalen.  



Als die personen allemaal meegeteld zouden worden en die zouden allemaal ook moeten 

betalen dan zou het bedrag oplopen en is het niet meer het principiële bedrag van 37.000 

euro. Het is een principiële keuze waar veel mensen van vrijgesteld worden, ofwel omwille 

van inkomen ofwel omwille van billijkheidsredenen.  

Betreft het addendum inspiratienota om meer met eigen cijfers te gaan werken. Men moet 

niet vergeten dat het verzamelen niet vanzelfsprekend is. Als het enkel gaat over het aantal 

leefloners dan is het makkelijk want dan kan men op het einde van de maand een lijst maken. 

Maar als er meer cijfers gevraagd worden, moet worden voorkomen in een systeem te komen 

waarin cijfers maken belangrijker is dan ermee werken. Dikwijls zijn de cijfers op een andere 

manier wel beschikbaar maar moet men iets langer wachten. 

Over de impact van de coronacrisis op de doelstellingen. Hij heeft het meeste proberen te 

verwoorden. Dat raadsleden op hun honger blijven wat betreft de ondersteuning van het 

leefloon, daarvan zegt hij dat Beveren gerust zijn voet naast heel veel andere gemeenten mag 

zetten op het vlak van sociaal beleid. Het gaat om mensen die een leefloon krijgen en de extra 

premies die aan mensen betaald worden die leefloongerechtigd zijn en die steun krijgen in de 

vorm van verschillende premies. Er is ook het engagement genomen om met REMI aan de slag 

te gaan om te kijken of de premies die nu op verschillende momenten worden uitbetaald 

meer geglobaliseerd kunnen worden. Dat zal worden bekeken samen met de eventuele 

herziening van de premies. 

Er wordt constant gezegd dat er geen echte mantelzorgpremie is, maar Beveren had al heel 

vroeg een mantelzorgpremie. Beveren geeft een mantelzorgpremie van 68 euro per maand. 

Hij stelt het raadslid voor eens in Vlaanderen te kijken hoeveel gemeenten een premie van 68 

euro per maand voor mantelzorg geven. Het heeft misschien een andere naam maar het is 

wel juist hetzelfde. Hij begrijpt niet dat het elk jaar terugkomt en dat hij elk jaar hetzelfde 

antwoord moet geven. 

In antwoord op raadslid Vermeulen zegt hij dat er inderdaad nog acties moeten komen op het 

gebied van wonen. Maar het OCMW is niet de referentiepartner op het vlak van wonen. De 

gewestelijke maatschappij voor huisvesting is voor wonen voor een langere periode de 

aangewezen partner. De woningen die het OCMW in de Bijlstraat gaat zetten, betreft tijdelijke 

huisvesting. Het gaat daar om mensen te laten doorstromen naar reguliere woningen ergens 

anders. Men gaat inderdaad naar de 9% binnen het objectief. Het gaat niet meer lang duren of 

dat is gehaald. Maar de maatschappij voor huisvesting is niet van plan om op haar lauweren 

te rusten. De bouwprojecten lopen volop en nieuwe worden in de steigers gezet. 



Over dat er bij de armoedeprojecten voornamelijk top-down wordt gewerkt. Dat zijn de 

dingen die in de begroting komen en middelen vragen, maar er wordt heel veel in de andere 

richting gewerkt. Vanuit de basis wordt heel veel met mensen gewerkt. Dat is dikwijls samen 

met verenigingen zoals Tarrara. Het gaat ook vaak met budgetwerkers en met groepen die op 

het OCMW zelf komen. Maar dat ziet men niet verschijnen in de cijfers van begrotingen en 

budgetten. Dat is de reguliere werking. Op de commissie is ook de werking met kwetsbare 

jongeren aangehaald. Er gebeurt veel voor senioren, medioren en de kinderen. Maar daar 

moet inderdaad over worden nagedacht. Bepaalde initiatieven moeten nog bekeken worden. 

 

Raadslid Benali zegt dat inderdaad de discussie over de mantelzorgpremie meerdere keren is 

gevoerd. Er is in Beveren een zorgpremie voor volwassenen die ofwel kan gaan naar de 

volwassene, naar de zorgbehoevende zelf ofwel kan hij die geven aan de mantelzorgers. Die 

keuze is moeilijk te maken voor mensen die zelf heel hoge zorgkosten moeten dragen. In de 

praktijk blijkt dat de zorgpremie zelden naar de mantelzorger gaat. Het is dus beter om een 

zorgpremie te hebben en daarnaast een mantelzorgpremie. Dat wordt ook door Samana 

aangehaald en ook door het Vlaams parlementslid Persyn van de N-VA. Hij denkt dat de sp.a 

daarmee dus zeker niet alleen staat en dat een echte mantelzorgpremie zeker haar waarde 

kan hebben. Maar dat is een discussie die al is gevoerd. 

 

Schepen Van Esbroeck wil gerust met de mensen van Samana eens gaan samenzitten om te 

horen of de mensen tevreden zijn met de zorgpremie die Beveren uitbetaalt van 68 euro per 

maand. Hij nodigt het raadslid ook uit om dat te doen. Dan zal hij zien of de mensen wel of 

niet tevreden zijn.  

 

Raadslid Van de Vyver is het niet eens met de schepen over de onderhoudsplicht. Kinderen 

kunnen niet voor zichzelf zorgen. Hier kunnen de ouders ook niet voor zichzelf zorgen, maar 

ze hebben wel hun hele leven bijgedragen aan de maatschappij. Zij denkt dat de 

maatschappij hier een verantwoordelijkheid mag nemen. 

Schepen Van Esbroeck zegt dat het correct is dat sommige ouders niet meer voor zichzelf 

kunnen zorgen. Er zijn een aantal mensen die in woonzorgcentra worden opgenomen die 

effectief niet voor zichzelf kunnen zorgen. En ook financieel niet want daar gaat het tenslotte 

over. Een kind heeft ook niet de financiële middelen om eigen eten te kopen.  

 



Als men in een woonzorgcentrum opgenomen wordt, zijn er ook mensen die niet meer het 

geld hebben om die kosten te betalen. 

 

Raadslid Van de Vyver vindt dat dit het welzijn van de ouderen niet ten goede komt en ook 

niet de relatie tussen de kinderen onderling. 

 

Dit beleidsrapport van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk  welzijn 

vormt een geïntegreerd geheel en bestaat uit een aangepaste strategische nota, een 

aangepaste financiële nota en een toelichting. 

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van dit 

beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, 

keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel 

geacht definitief vastgesteld te zijn. 

Met  22 ja-stemmen (CD&V, N-VA) tegen 3 neen-stemmen (sp.a, Open Vld) bij 8 onthoudingen 

(Groen, Beveren 2020 en Vlaams Belang) wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025/2, deel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vastgesteld. 

 

03. Conform artikel 92 van het OCMW-decreet en artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, 

staat de financieel beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid in voor het 

debiteurenbeheer, dit zowel van de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten.  

Met betrekking tot de vervulling van deze opdracht rapporteert de financieel 

beheerder/financieel directeur in volle onafhankelijkheid aan het vast bureau en aan de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn.  

Met algemeenheid van stemmen nemen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 

kennis van het rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2018 en 

2019. 

 

 

04. Conform het OCMW-decreet en het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de financieel 

beheerder/financieel directeur minstens 1 maal per jaar aan de raad voor maatschappelijk 

welzijn  in volle onafhankelijkheid over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle 

van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen (met andere 



woorden, het visum). 

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het college van het vast 

bureau en de OCMW-secretaris/algemeen directeur.  

Met eenparigheid van stemmen neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het 

rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de 

voorgenomen verbintenissen in 2018 en 2019. 

 

05. Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten overgedragen vanuit 

het OCMW Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van 

deze nieuwe organisatie. De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) 

hebben samen het Zorgpunt Waasland opgericht, met als hoofddoelstelling, het in de 

toekomst kunnen blijven verzekeren van een aanbod vanuit de openbare (gemeentelijke) 

sector in de woon- en thuiszorg. 

De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 het origineel 

meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Een eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-

2025 Zorgpunt Waasland werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 november 

2020.  

In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht 

werd opgenomen dat het strategisch meerjarenplan en het operationeel plan voorgelegd 

wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Binnen het meerjarenplan van het lokaal bestuur Beveren werden voor het Zorgpunt 

Waasland volgende toelagen voorzien:  

 

Omschrijving 
budgetboekjaar 

Bedrag 2020 Bedrag 2021 Bedrag 2022 Bedrag 2023 Bedrag 2024 Bedrag 2025 

Toegestane 
werkingssubsidies 

Zorgpunt Waasland 

€ 2.252.380,00 € 2.297.427,60 € 2.343.380,00 € 2.390.250,00 € 2.438.060,00 € 2.486.830,00 

Gesco toelage 
Zorgpunt Waasland 

€ 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 € 282.611,00 

Toegestane 
investeringssubsidies 

- Zorgpunt Waasland 

€ 476.563,33 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 

Totaal € 3.011.554,33 € 2.880.038,60 € 2.925.991,00 € 2.972.861,00 € 3.020.671,00 € 3.069.441,00 

 
 
 Met eenparigheid van stemmen nemen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 



kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van Zorgpunt Waasland. 

 

06. Hulpverleners in de eerste lijn worden, door een gebrek aan voldoende ambulante 

psychische hulpverlening, steeds meer geconfronteerd met de psychische kwetsbaarheid van 

hun cliënten. De huidige gezondheidscrisis verhoogt ook het aantal vragen naar 

ondersteuning hierin.  

Het Sociaal Huis wil initiatieven nemen om enerzijds de capaciteit van de ambulante 

psychische zorg te verhogen en anderzijds de expertise van hulpverleners op de eerste lijn te 

verhogen in hun werking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hiervoor wil het 

Sociaal Huis samenwerkingsverbanden opzetten tussen experten uit de geestelijke 

gezondheidszorg en het algemeen welzijnswerk. De gemeente Beveren neemt hier een 

regierol op. 

De eerstelijnspsycholoog zou in dienst komen bij het CGG, maar ziet cliënten in het Sociaal 

Huis.  

Deze contacten zijn ‘eerstelijns’, met als doel een kortdurende begeleiding en/of psycho-

educatie te geven.  Indien er vervolgzorg nodig is in het CGG, bespreekt de psycholoog dit 

met het team van het CGG.  

Er wordt voorgesteld om reeds in januari te starten met deze dienstverlening, vanaf het 

ogenblik dat het CGG hiertoe een eerstelijnspsycholoog heeft aangeworven.  

Het Sociaal Huis stelt voor de subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de OCMW aan te 

wenden.  

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan een samenwerkingsovereenkomst af 

te sluiten met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Waas en Dender vzw, Parklaan 

14B te Sint-Niklaas voor de oprichting van een eerstelijnspunt voor psychische 

hulpverlening in het Sociaal Huis van Beveren. Dit met een halftijdse eerstelijnspsycholoog, 

waarvan de kost op halfjaarlijkse basis door het lokaal bestuur wordt gefinancierd. 

 

De subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de OCMW wordt hiervoor aangewend en dit 

wordt aldus opgenomen in de eerstvolgende budgetwijziging.  

Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van deze opdracht.  

 

07. De voorzitter geeft toelichting bij het dossier inzake de oprichting VZW 

wijkgezondheidscentrum Beveren – Zwijndrecht. 



 

Raadslid Rovillard, sp.a, vindt het een goed initiatief, maar tegelijk sluit ze zich aan bij de 

bezorgdheden die onder andere de artsen en kinesisten hebben geuit wat betreft de 

consultatie en het overleg. Ze gaat ervan uit dat er, ondanks de goedkeuring vanavond, alsnog 

een constructief overleg kan zijn met de beroepsgroepen. De schepen heeft dit per mail ook al 

bevestigd. Ze gaat ervan uit dat dat overleg gepaard gaat met een zekere openheid van het 

bestuur naar die bedenkingen, suggesties en aanpassingen die de artsen en kinesisten 

hebben aangebracht en zullen aanbrengen. Hoe het wijkgezondheidscentrum er concreet zal 

uitzien, blijkt op dit moment nog niet uit de bijlage. Het is nog niet “set in stone” waardoor ze 

hoopt dat er met de beroepsgroepen een mooie samenwerking op poten gezet zal worden. 

 

Raadslid Buyl, Vlaams Belang, had dezelfde bezorgdheid. De schepen heeft er al op 

geantwoord, maar hij wil er zeker van zijn dat er met de mensen contact opgenomen wordt en 

dat het goed doorgepraat wordt alvorens het in regel gesteld wordt. 

 

Raadslid Maes, Groen, zegt dat zijn fractie zeker is gewonnen voor het idee van het oprichten 

van een wijkgezondheidscentrum. De werking van De Vlier in Sint-Niklaas leert dat omwille 

van de lage drempel en het multidisciplinaire karakter het zeer toegankelijk is voor mensen 

met een kwetsbaar profiel. Ook in deze gemeente wordt geworsteld met de toegankelijkheid 

voor deze doelgroep. Hij heeft een aantal bemerkingen. In het voorbereidingsdocument leest 

hij dat het cruciaal is om in overleg te gaan met de huisartsen. Dit is jammer genoeg tot op 

heden niet gebeurd met als gevolg dat het project een valse start neemt. Het initiatief zou een 

versterking kunnen zijn van de zorg, maar nu wordt het eerder als een bedreiging gezien. Het 

mag duidelijk zijn dat deze horde eerst moet worden genomen. Hij stelt zich ook vragen rond 

de locatie die werd bepaald.  

Deze zal hoogstwaarschijnlijk in Melsele komen te liggen, een dorp waar geen tekort is aan 

huisartsen en procentueel in vergelijking met andere gemeenten niet gekenmerkt wordt door 

een hoge concentratie mensen met een kwetsbaar profiel. De locatie moet goed bereikbaar 

zijn voor de doelgroep en daarbij mag de factor vervoersarmoede zeker niet worden vergeten. 

Vanuit pakweg Kallo is het geen eenvoudig en uitnodigend traject. Hij dacht uit de commissie 

begrepen te hebben dat er zou opgestart worden met twee parttime huisartsen. Het is net de 

kracht van een wijkgezondheidscentrum om multidisciplinair te zijn. Bij de huisarts geraken 

lukt voor velen nog wel, maar naar een tandarts of psycholoog gaan is een heel ander 



gegeven. Ook financieel zijn dit voor velen hogere drempels. Hij pleit daarom voor een 

bredere aanpak bij de opstart. Ten slotte wil zijn fractie graag betrokken blijven bij de verdere 

ontwikkeling van dit centrum. Het lijkt hem op zijn plaats dat de evolutie van het centrum 

geagendeerd blijft worden op de raad. Het zal enkel bijdragen aan het vergroten van het 

draagvlak. Omwille van al deze aspecten is zijn fractie voorlopig genoodzaakt om zich te 

onthouden op dit punt. 

 

Schepen Van Esbroeck is blij dat veel mensen meegaan in het verhaal van het 

wijkgezondheidscentrum. Wat de consultatie van de vrije beroepen, huisartsen en anderen 

betreft, dat is inderdaad zo. Hij heeft dit ook aangegeven in antwoord op mails die hij van 

verschillende mensen heeft gekregen. Hij staat daarvoor open. Het is altijd de bedoeling 

geweest om de consultatieronde te houden. Hij gaat er niet van afwijken. Het zal gebeuren in 

alle openheid met de hoop om een goede samenwerking te kunnen bereiken. De goede 

samenwerking moet wel van twee kanten komen. Het kan niet enkel zijn vanuit de mensen 

die een wijkgezondheidscentrum willen oprichten maar ook vanuit de vrije beroepen. Anders 

kan men ook niet tot een goede samenwerking komen. Hij doet een oproep, ook aan de 

mensen die aanwezig zijn, om het overleg een kans te geven zodanig dat men er verder mee 

kan gaan. Deze oproep is niet alleen naar de huisartsen gericht maar naar alle 

zorgverstrekkers waarmee hij wil spreken. Hij vindt het antwoord van Groen voor een stuk 

opportunistisch. Raadslid Maes is zeer blij dat ermee wordt begonnen en toch gaat zijn fractie 

zich onthouden. Dat vindt hij niet mooi. Het is duidelijk dat het raadslid zich door een aantal 

binnengekomen mails laat beïnvloeden. Op de commissie was het anders. Daar heeft het 

raadslid dit niet gezegd. Daar heeft het raadslid enkel gezegd dat hij zeer tevreden was dat het 

wordt opgestart. Misschien was het niet het raadslid zelf maar wel een collega van Groen op 

dat moment. Hij weet niet wie de locatie in Melsele genoemd heeft.  

Er is altijd gezegd dat de zoekzone ligt tussen het rondpunt aan Cortewalle in Beveren en het 

rondpunt aan de tram in Melsele. Dit wordt zo gekozen omdat men het samendoet met 

Zwijndrecht. Bij samenwerking met Zwijndrecht moet het centraal tussen de beide liggen, 

maar het kan evengoed in Beveren als Melsele. Er is nog geen huurcontract en we hebben nog 

geen enkel pand op het oog. Daar gaat in alle openheid naar worden gezocht. Ook vanwege 

de bereikbaarheid wordt gekeken in het zoekgebied tussen de twee rondpunten. Daar stopt 

het openbaar vervoer op een afstand van ongeveer 300 meter waardoor het altijd bereikbaar 

blijft. Hij wil dat de mensen er kunnen geraken. Langs de ene kant zegt het raadslid dat hij het 



nog niet gaat goedkeuren en aan de andere kant wil hij graag dat er met meer medische 

disciplines wordt opgestart. De schepen wil klein beginnen met een klein 

wijkgezondheidscentrum die een aantal uitdagingen, die er in de gemeente zijn, kan 

rechtzetten. Er is niet de intentie om een wijkgezondheidscentrum met tien huisartsen, 17 

psychologen en 35 logopedisten te hebben. Het gaat om een klein centrum waar een aantal 

tekorten die er nu zijn, ingevuld worden. Hij wil niet vergeten dat heel wat huisartsen 

momenteel een patiëntenstop hebben. Ook daar wil hij verantwoordelijkheid in nemen. 

 

Raadslid Maes zegt dat het niet klopt dat Groen op de commissie enkel hoerastemming heeft 

gegeven. Hij heeft in zijn tussenkomst op de commissie ook gezegd dat het multidisciplinair 

karakter van een wijkgezondheidscentrum zeer belangrijk is. Dat was ook zijn reactie op het 

verhaal van de schepen dat gestart zou worden met twee parttime huisartsen. Dus dat is 

dezelfde tussenkomst als die hij nu maakt. Het was hem niet duidelijk tijdens de commissie 

dat er nog geen overleg is geweest met de huisartsen. Daarom kon hij er toen nog niet op 

tussenkomen. Hij vindt het niet juist dat de schepen dit nu zo formuleert. Daarnaast wil hij 

zeggen dat er een verschil is tussen onthouden en afkeuren. Zijn fractie onthoudt zich en hij 

heeft zijn tussenkomst zorgvuldig opgebouwd om duidelijk te maken waarom. Zijn fractie is 

eigenlijk voor, maar een aantal cruciale stappen zijn nog niet gezet en een aantal 

aanpassingen zijn cruciaal om tot een heel goed verhaal te komen. Vandaar dat zijn fractie 

mee is met het verhaal, maar op een aantal punten zou hij het toch willen verbeteren en 

aanvullen. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, denkt dat niemand de intentie heeft om een proces te maken 

van dit project. Maar er zijn toch wel wat mensen aanwezig die zich afvragen hoe het verder 

gaat met de vragen die erover gesteld zijn door de mensen die er in eerste lijn bij betrokken 

zijn. Hij vraagt op welke manier men de communicatie op gang gaat trekken. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er donderdag gemeenteraad in Zwijndrecht is. Daar moet hij 

nog op wachten. Daarna zal onmiddellijk de communicatie worden opgenomen. Hij gaat zo 

snel mogelijk met de beroepsgroepen samenzitten om het overleg te hebben. Er zal verslag 

van worden gedaan naar de raad. 

 

Raadslid Creve vraagt of er al een concreet plan is gemaakt voor de communicatie en of er al 



een afspraak is gemaakt. 

 

Schepen Van Esbroeck zegt dat er al veel contacten zijn geweest met de beroepsgroepen in 

kwestie. Daar is altijd aangegeven dat men vol voor het overleg gaat na de twee beslissingen 

van de gemeenteraden. Hij denkt dat dit duidelijk in zijn mail staat. 

 

Het Bestuursakkoord 2019-2024 bevat het speerpunt "Gezondheidszorg: investeren in 

toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg". Dit omvat:  "De komende periode wil het 

bestuur een onderzoek doen naar de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. Een 

wijkgezondheidscentrum - ook medisch huis genoemd - is een groepspraktijk waar je een 

beroep kan doen op verschillende zorgverleners: huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers, diëtisten., ... De samenstelling van het team kan verschillen per 

wijkgezondheidscentrum. De wijkgezondheidscentra streven naar een hoge toegankelijkheid 

door de financiële drempel weg te halen en verschillende disciplines samen te brengen. " 

Een wijkgezondheidscentrum (WGC) verkleint de sociale gezondheidsongelijkheid bij 

inwoners.    

De kwaliteit van de wijkgezondheidscentra werd onderzocht in 2 studies. 

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) maakte een vergelijking tussen 

het forfaitair systeem en de prestatie financiering inzake kost en kwaliteit. Het IMA 

actualiseerde deze oefening op basis van de data van alle ziekenfondsen, en onderzocht 

bovendien de verschillen tussen de wijkgezondheidscentra onderling.   Het IMA analyseerde 

daartoe twee steekproeven van telkens 50.000 patiënten met dezelfde eigenschappen.  

 

De eerste groep werd verzorgd in het forfaitaire systeem en de tweede groep in de 

prestatiefinanciering. 

Uit de gegevens blijkt dat de mensen die ingeschreven zijn in een 

wijkgezondheidscentrum over het algemeen jonger en meer kwetsbaar zijn op socio-

economisch vlak dan de gehele Belgische bevolking.   

De patiënt zelf is goedkoper af bij een wijkgezondheidscentrum. De patiënt betaalt geen 

remgeld en gezien hij minder beroep doet op de tweede lijn moet hij daarvoor ook minder uit 

eigen zak betalen.  

Vervolgens wordt het voorgelegde ontwerp van de statuten goedgekeurd, alsook het 

voorgelegde project- en financieel plan van de geplande VZW. 



Akkoord wordt gegaan om de subsidie voor armoedebestrijding ten bedrage van 91 339,61 

EUR voor het wijkgezondheidscentrum te bestemmen. 

Het bedrag van de renteloze lening bij de eerstvolgende budgetwijziging zal worden 

opgetrokken naar 177 440 EUR. 

Het Vast Bureau wordt  belast met de opdrachten die hieruit voortvloeien.  

 

Met 28 ja-stemmen (CD&V, N-VA, Vlaams Belang, sp.a, Open Vld) bij 5 onthoudingen (Groen, 

Beveren 2020) hecht de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring aan de oprichting 

van een VZW Wijkgezondheidscentrum Beveren-Zwijndrecht. 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

  

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

15 december 2020 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 26 januari 

2021. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                de algemeen directeur                                       de voorzitter, 
 

 

 

 
Jan Noppe        Veerle Vincke 

 


