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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 27 april 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00017 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 maart  2021 
- Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.30 maart 2021.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 maart  2021.

2 2021_RMW_00018 VIPA dossier Windekind - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Tegen 2023 wenst het bestuur een nieuwbouw voor Windekind te realiseren op het Gravenplein. De nodige 
budgetten hiervoor werden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van het lokaal bestuur. Het gebouw zal 
voldoende groot worden gebouwd om toekomstige uitbreiding mogelijk te maken. Momenteel heeft 
Windekind 78 gesubsidieerde plaatsen. Het bestuur wenst een nieuwbouw te realiseren voor 100 plaatsen. 
Ondertussen werd een uitbreiding voor 18 nieuwe opvangplaatsen aangevraagd bij Kind&Gezin. 

In zitting van 9 november 2020 heeft het vast bureau BARO Architectuur bvba aangesteld als ontwerper voor 
de nieuwbouw van kinderdagverblijf Windekind. De ontwerpfase is lopende en de aanvraag van de VIPA-
subsidiëring is onderdeel van deze fase. 

Het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) subsidieert de realisatie 
van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. De subsidies dienen om nieuwe gebouwen 
op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en 
bouwtechnisch vlak.

Het VIPA komt tussen in de bouwkost voor een vast bedrag per m2 dat overeen komt met ongeveer 60% van 
de geraamde bouwkost. Het gaat om de kosten voor bouwen en eerste uitrusting bij het nieuw te bouwen, 
uitbreiden of verbouwen van gebouwen. Afhankelijk van de aard van de werken komt het VIPA forfaitair 
tussen in de bouwkost, of op basis van de goedgekeurde raming (en eindafrekening). Het VIPA subsidieert 
ook uitrusting en meubilering. Voor het nieuwbouwproject Windekind wordt de VIPA-subsidiëring geraamd 
op 759 000 euro. 
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Dossiers die bij VIPA ingediend worden uiterlijk 15 mei 2021 moeten voldoen aan de geldende voorwaarden. 
Dossiers die ingediend worden na 15 mei 2021 zullen moeten voldoen aan nieuwe (strengere) voorwaarden. 
De nieuwe modaliteiten zijn momenteel nog niet gekend. Bij VIPA geven ze aan dat vooral de voorwaarden 
op het gebied van duurzaamheid zullen verstrengen. Het is bijgevolg raadzaam om het dossier voor 15 mei 
2021 te vervolledigen. Daarom vraagt het vast bureau het mandaat aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn om het dossier verder te vervolledigen. 

Volgende zaken zijn onderdeel van de samenstelling van het VIPA-dossier: 

1. Identificatieformulier
2. Notulen bevoegde organen
3. Zakelijk recht op de grond waarop het project wordt gerealiseerd
4. Beschrijving bestaande infrastructuur
5. Conceptnota - masterplan
6. Verslag van het voortraject
7. Conceptnota project
8. Plannen project
9. Initieel programma van eisen

10. Documenten ter staving van het duurzaam bouwen
11. Advies brandweer
12. Kostenraming
13. Oppervlakte-overzichten
14. Financieel plan
15. Bodemattest
16. Autofinanciering
17. BTW-attest
18. Advies toegankelijkheid

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan dat een subsidiedossier voor het nieuwbouwproject wordt ingediend bij VIPA.  

Artikel 2
het vast bureau het mandaat te geven om de aanvraag verder uit te werken en in te dienen bij VIPA.

3 2021_RMW_00015 Ontwerpakte vestiging erfpacht ten voordele van Intergem op 
de grond gelegen, Oude Dorpsstraat te Vrasene, nieuwbouw 
WZC Sint-Elisabeth - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Voor de realisatie van de nieuwbouw van het WZC te Vrasene werd de bestaande elektriciteitscabine 
afgebroken. De nieuwe elektriciteitscabine werd opgericht op eigendom van het OCMW, site WZC Sint-
Elisabeth (deel kapel), gelegen te Vrasene, Oude Dorpsstraat, kadastraal gekend 4de afdeling, sectie C 903W 
op een oppervlakte van 16,31 m². De cabine is dienstig voor voeding van het WZC en indien nodig ook voor 
de openbare netten van Intergem.
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 De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 14 maart 2018 beslist tot het vestigen van deze 
erfdienstbaarheid voor een éénmalige forfaitaire vergoeding. De ontwerpakte werd goedgekeurd in zitting 
van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 september 2018. Omdat het Zorgpunt Waasland nu 
betrokken partij is voor het afsluiten van soortgelijke overeenkomsten, werd de ontwerpakte aangepast. De 
akte wordt tevens voorgelegd aan het Zorgpunt Waasland voor goedkeuring.

Het vast bureau heeft in zitting van 29 maart 2021 beslist  tot het agenderen van de goedkeuring van de 
ontwerpakte op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot het vestigen van een erfpacht op de grond gelegen, Oude Dorpsstraat te Vrasene, sectie C 903W met een 
oppervlakte van 16,31 m², eigendom van het OCMW, dienstig voor het WZC Vrasene en voor de openbare 
netten van Intergem, voor een éénmalige forfaitaire vergoeding.

Artikel 2
het ontwerp van de akte van vestiging erfpacht goed te keuren.

4 2021_RMW_00016 Erfpacht OCMW voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf 
Windekind - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het OCMW wenst een nieuwbouw te realiseren voor kinderdagverblijf Windekind. In samenspraak met de 
gemeente werd hiervoor een perceel gevonden, eigendom van de gemeente, op de hoek van de Polenlaan 
en de Zwarte Dreef.

Het OCMW wenst voor deze nieuwbouw beroep te doen op VIPA-subsidies. Hiervoor dient het gebruiksrecht 
dat de gemeente aan het OCMW zal toestaan formeel in een zakelijk recht te worden gegoten, vastgelegd bij 
akte.

Het ontwerp van deze akte dient op zowel de gemeente- als OCMW-raad van april te worden geagendeerd 
om het project tijdig bij VIPA te kunnen indienen.

Het ontwerp is gebaseerd op volgende modaliteiten:

1. Locatie: Op de hoek van de Polenlaan en Zwarte Dreef, circa 3 600 m². Zie hiervoor bijgevoegd plan.

2. Zakelijk recht: Erfpacht. De gemeente verleent een zakelijk recht aan het OCMW om op betreffend perceel 
te bouwen. De op te richten nieuwbouw is eigendom van het OCMW.

3. Duur: Het OCMW moet minstens 25 jaar gebruik kunnen maken van de nieuwbouw (conform richtlijnen 
VIPA). Om veiligheidsredenen wordt dus minstens een duur van 30 jaar genomen ; zo heeft men nog een 
speling van 5 jaar om de nieuwbouw te realiseren. Voorgesteld wordt om het recht voor 50 jaar toe te staan. 

4. Vergoeding: Het recht wordt kosteloos toegestaan (behoudens de betaling van een symbolische euro).
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5. Lot van de goederen: Op het einde van de erfpacht gaan de opgerichte gebouwen kosteloos over naar de 
gemeente als grondeigenaar.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het ontwerp van erfpacht  aan het OCMW te verlenen en dit voor de realisatie van een nieuwbouw voor 
kinderdagverblijf Windekind.

5 2021_RMW_00019 Verkoop landbouwgrond Gentstraat te Beveren  - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het OCMW is eigenaar van een perceel landbouwgrond aan de Gentstraat in Beveren.
Het perceel is kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D nummer 1274.

De raad voor maatschappelijk welzijn ging in openbare vergadering van 26 januari 2021 akkoord met de 
minnelijke pachtverbreking op voormelde grond. De akte werd reeds ondertekend zodat het perceel 
momenteel vrij van pacht is.

Voor de heraanleg van de waterloop aan de Gentstraat zal een gedeelte van voormeld perceel nodig zijn ter 
verbreding van deze waterloop. Zodra het plan van het studiebureau is bezorgd, kan een opmetingsplan 
gevraagd worden voor de verkoop van het resterend gedeelte welke een benaderende oppervlakte heeft van 
8 600 m².

De grond kan publiek verkocht onder gesloten omslag voor een minimumprijs conform het nog te ontvangen 
schattingsverslag met de mogelijkheid van recht van hoger bod (+ 12,5% kosten).

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de landbouwgrond gelegen aan de Gentstraat in Beveren, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie D deel van 
nummer 1274 met een benaderende oppervlakte van 8 600 m², publiek te verkopen recht van hoger bod 
onder gesloten omslag voor een minimumbedrag conform het schattingsverslag (+ 12,5% kosten);

Artikel 2
de nodige publiciteit te voeren voor deze verkoop.

6 2021_RMW_00020 Ten verzoeke van Groen:  Vlaamse huurpremie - Advies

Motivering
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Inhoudelijke toelichting
Kandidaat-huurders die al minstens vier jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning, kunnen in 
aanmerking komen voor een Vlaamse huurpremie. Afgelopen jaar bleek dat maar vier op de tien mensen die 
recht hebben op zo'n premie, effectief een aanvraag deden. 

 Lokale besturen kunnen het initiatief nemen om inwoners die hun recht op een Vlaamse huurpremie niet 
uitoefenden, te contacteren. Vervolgens kunnen ze deze inwoners bijkomend informeren en eventueel extra 
begeleiding bieden, zodat deze burgers hun sociale rechten optimaal kunnen benutten.

 Het OCMW van Antwerpen was één van de eersten die dit deed. Het Antwerpse OCMW sloot een protocol af 
met het Agentschap Wonen Vlaanderen. Dit protocol regelt de dataoverdracht, waarbij de regels rond 
privacy strikt gerespecteerd worden. Uit het protocol blijkt duidelijk de wens van Wonen Vlaanderen om 
meer informatie uit te wisselen met lokale besturen: “Wonen-Vlaanderen wil de gegevens inzake de kwaliteit 
van woningen digitaal ter beschikking stellen van de verschillende actoren actief in het domein van de 
woonkwaliteitsbewaking en met het oog op het beter opvolgen van haar beleid, het afschaffen van 
papierstromen. Het wil m.a.w. de woonkwaliteitsbewaking in Vlaanderen de 21ste eeuw inloodsen.”

 Hierbij onze vragen: 

1/ Welke stappen onderneemt het OCMW reeds om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners die recht 
hebben op de Vlaamse huurpremie, dit recht ook kunnen uitputten? 

2/ Is er reeds een informatie-uitwisseling tussen het Agentschap Wonen Vlaanderen en het OCMW van een 
overzicht van alle inwoners die niet reageerden op het bericht van Wonen Vlaanderen dat ze vier jaar 
ingeschreven staan bij een sociale huisvestingsmaatschappij en bijgevolg recht hebben op de Vlaamse 
huurpremie? Indien niet, is het OCMW bereidt om te onderzoeken of er ook een protocol mogelijk is zoals 
Antwerpen heeft afgesloten? 

3/ Is het OCMW bereid om te bekijken of ze inwoners die recht hebben op de Vlaamse huurpremie bijkomend 
te informeren en extra te begeleiden zodat het aantal aanvragen van rechthebbenden kan stijgen? 

4/ Hoeveel mensen staan er al 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning in Beveren? 

 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
op verzoek van Groen volgend punt te behandelen:  Vlaamse huurpremie.


