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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 30 maart 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00011 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23 februari  
2021 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.23 februari 2021.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 23 februari 2021.

2 2021_RMW_00014 Wijziging maatschappelijke zetel OCMW - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeenteraad besliste in zitting van 23 februari 2021 tot het goedkeuren van de lastvoorwaarden voor de 
bouw van een nieuw Administratief centrum voor de gemeente, het OCMW en de politiezone.

De opdracht werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 maart 2017 gegund aan 
Democo nv.

Op 9 maart 2021 vond de voorlopige oplevering plaats. Op 26 april verhuizen de diensten van de gemeente 
en het OCMW naar het nieuwe gebouw, Gravenplein 8 te Beveren.

Het adres van de maatschappelijke zetel van het OCMW dient te worden gewijzigd naar Gravenplein 8 te 
9120 Beveren.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de maatschappelijke zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te wijzigen naar 
Gravenplein 8, 9120 Beveren.
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3 2021_RMW_00009 Jaarrapport klachten en meldingen 2020 - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente beschikt over een degelijk digitaal meldpunt dat ondertussen goed ingeburgerd is bij zowel 
gebruikers als behandelaars. Dit meldpunt wordt onder andere gebruikt voor meldingen en klachten. Bij 
meldingen wil de burger iets signaleren aan de gemeente zoals overlast of defecten. Er is pas sprake van een 
klacht wanneer de burger van oordeel is dat hij niet correct behandeld werd of dat er fouten werden 
gemaakt in een welbepaalde procedure.

Het decreet vraagt om hierover jaarlijks te rapporteren. Naast de cijfers krijgt u ook duiding bij de 
verschillende categorieën, op die manier proberen we alles correct te interpreteren. Daarnaast is de 
afhandeling van een klacht of melding niet altijd het einde van dit proces. Soms worden lessen getrokken en 
procedures bijgestuurd. Op die manier wordt het kwaliteitsdenken (en kwaliteitsmodellen zoals het drieslag 
leren of de PDCA cirkel) geïmplementeerd bij de diensten.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het jaarrapport klachten en meldingen 2020.

4 2021_RMW_00008 Ontwerpakte aankoop om reden van openbaar nut grond 
elektriciteitscabine nieuwbouw WZC Vrasene   - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de nieuwbouw van het WZC te Vrasene werd de bestaande elektriciteitscabine 
afgebroken. De grond is eigendom van Intergem en dient door het OCMW aangekocht te worden. De grond is 
gelegen te Vrasene, Oude Dorpsstraat, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C 900L met een oppervlakte 
van 36 m². 

 De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 14 maart 2018 beslist tot aankoop van de grond. 
De ontwerpakte voor de aankoop om reden van openbaar nut werd opgemaakt. 

Het vast bureau heeft in zitting van 22 februari 2021 beslist tot het agenderen van de goedkeuring van de 
ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en het visum werd verleend. 

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
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tot aankoop van de grond gelegen, Oude Dorpsstraat te Vrasene, sectie C 900L met een oppervlakte van 36 
m², eigendom van Intergem, Franz Courtensstraat 11, te Dendermonde, voor de realisatie van de nieuwbouw 
WZC Vrasene.

Artikel 2
het ontwerp van de akte om reden van openbaar nut goed te keuren.

5 2021_RMW_00012 Principieel akkoord verkoop gronden Doel in het kader van de 
Grondenbank - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het OCMW is eigenaar van 2 percelen landbouwgrond aan de Oostlangeweg in Doel.

Deze percelen zijn kadastraal gekend 7de afdeling, sectie B nummers 360A en 360C.
Perceel 360A heeft een oppervlakte van 8 350 m².
Perceel 360C heeft een oppervlakte van 18 795 m².

Deze gronden zijn verpacht aan de heer Hendrik Verhaert, Beverse Dijk 40A Kallo.

In het kader van de Grondenbank wordt voorgesteld om principieel akkoord te gaan om deze gronden te 
verkopen.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de verkoop van de 2 landbouwgronden aan de Oostlangeweg in Doel, 
kadastraal gekend 7de afdeling, sectie B nummers 360A en 360C met een totale oppervlakte van 27 145 m² 
en dit in het kader van de Grondenbank.

6 2021_RMW_00013 Principieel akkoord verkoop gronden Puurs en Breendonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De gemeente Puurs-Sint-Amands liet weten interesse te hebben in de aankoop van enkele gronden op hun 
grondgebied in Puurs en Breendonk, welke eigendom zijn van het OCMW van Beveren. 

Deze gronden zijn kadastraal gekend 1e afdeling, sectie D nummers 423 en 426 en hebben een totale 
oppervlakte van 17 210 m² (bijlage 1) en 3e afdeling, sectie B nummers 265, 275 en 274 en hebben een totale 
oppervlakte van 29 239 m² (bijlage 2). De percelen 423 en 426 worden verpacht aan de heer Rudolf Caluwé 
en de percelen 265, 275 en 274 worden verpacht aan de heer Leon De Bleser. Voormelde gronden kunnen 
verkocht worden aan de gemeente Puurs op basis van het nog op te vragen schattingsverslag.
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De percelen 1e afdeling, sectie D nummers 314C en 314D in Puurs hebben een totale oppervlakte van 9 340 
m² (bijlage 3). Deze gronden worden gepacht door de heer Rudolf Caluwé die eveneens de vraag stelt om 
deze gronden aan te kunnen kopen. Voormelde gronden dienen publiek (recht van hoger bod) of openbaar 
verkocht te worden waarbij de minimumprijs zal vastgelegd worden op basis van het nog op te vragen 
schattingsverslag.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de verkoop aan de gemeente Puurs van de gronden in Puurs 1e afdeling, 
sectie D nummers 426 en 426 en Breendonk 3e afdeling, sectie B nummers 265, 274 en 275;

Artikel 2
principieel akkoord te gaan met de openbare/publieke verkoop van de gronden in Puurs 1e afdeling, sectie D 
nummers 314C en 314D.


