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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 29 juni 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00037 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  25 mei 2021 - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.25 mei  2021.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 25 mei  2021.

2 2021_RMW_00034 Voordracht van een nieuw lid van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Mevr. Leentje Van Laere (CD&V) heeft haar ontslag aangekondigd in het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst (BCSD). Voor mevr. Van Laere werd geen opvolger aangeduid.

Als een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst geen opvolger (meer) heeft, wordt overgegaan tot 
de verkiezing van een nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst overeenkomstig artikel 95 
DLB.

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van de lijst of groep van lijsten die het betreffende lid 
heeft voorgedragen kunnen samen een kandidaat-lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. 

Betreffende voordrachtsakte werd tijdig en rechtsgeldig ondertekend  aan de algemeen directeur bezorgd 
die op zijn beurt een afschrift van de akte aan de voorzitter van de raad heeft bezorgd.

Dhr. Pieter-Jan Certyn wordt voorgedragen als nieuw lid van het BCSD.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de geloofsbrieven van dhr. Certyn  goed te keuren 
en dhr. Certyn verkozen te verklaren.
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Dhr. Certyn dient voorafgaandelijk aan de eerstvolgende zitting van het BCSD waaraan hij zal deelnemen 
conform artikel 96 van het DLB de eed af te leggen ten overstaan van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn in aanwezigheid van de algemeen directeur.

Na deze eedaflegging mag dhr. Pieter-Jan Certyn zijn mandaat opnemen.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de geloofsbrieven van de heer Pieter-Jan Certyn goed te keuren en de heer Certyn verkozen te verklaren als 
nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

3 2021_RMW_00036 Geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur 
Beveren - Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De geconsolideerde rekeningcijfers 2020 (maw gemeente en OCMW samen) worden ter vaststelling aan de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd, voor wat het deel OCMW betreft.

Conform artikelen 249 en 260 van het Decreet Lokaal Bestuur stemmen de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn over hun deel van de jaarrekening. Nadat de raden zo de rekening elk voor hun deel 
hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van de rekening  zoals vastgesteld door de raad voor 
maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt de rekening in zijn geheel geacht definitief te zijn 
vastgesteld. 

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het eigen dienstjaar bedraagt -3.722.100 euro.

Het resultaat op kasbasis bedraagt 52.054.494 euro en de geconsolideerde jaarrekening 2020 heeft een 
autofinancieringsmarge van 14.538.901 euro.

Het schema 'J2: Staat van het financieel evenwicht'  geeft een vergelijking tussen het meerjarenplan (zoals 
aangepast en vastgesteld einde december 2020) en de uiteindelijke rekeningcijfers en kadert binnen de 
budgettaire boekhouding.

De schema's 'Balans' en 'Staat van kosten en opbrengsten' zijn schema's die kaderen binnen de algemene 
boekhouding. Lokaal bestuur  Beveren heeft in 2020 een overschot van 16.949.089 euro.

Naast de geconsolideerde cijfers worden ook de cijfers per entiteit ter vaststelling en goedkeuring 
voorgelegd aan de raad.  

Sinds BBC 2020 wordt er niet langer voorzien in een gemeentelijke toelage aan het OCMW. Om te vermijden 
dat het netto-actief ( = eigen vermogen) van het OCMW jaar na jaar blijft dalen kan er een gemeentelijke 
tussenkomst geboekt worden. Dat is geen verplichting. Het lokaal bestuur wordt immers als geconsolideerd 
bekeken.
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Gezien dit principe de eerste keer aan de orde is wordt voorgesteld om dit jaar geen gemeentelijke 
tussenkomst te boeken. Volgend jaar evalueren we dit opnieuw op basis van informatie die zonder twijfel zal 
komen vanuit Vlaanderen en andere lokale besturen (cfr. is het zinvol, waarom wel/niet doen, ...etc). 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de geconsolideerde Jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Beveren, deel OCMW, vast te stellen.  

4 2021_RMW_00035 Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) - 
Vaststelling

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1) 
ter vaststelling voorgelegd. 

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.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (2021/1), deel openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, vast te stellen.

5 2021_RMW_00032 Rapportering over de invordering van fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten in 2020 (debiteurenrapport) - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform artikel 177 van het Decreet Lokaal bestuur, staat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid 
in voor het debiteurenbeheer, dit zowel van de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten. 
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Met betrekking tot de vervulling van deze opdracht rapporteert de financieel directeur in volle 
onafhankelijkheid aan het vast bureau en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. Een afschrift wordt 
bezorgd aan de Algemeen Directeur.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het debiteurenrapport betreffende het jaar 2020 ter 
kennisname voorgelegd.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten in 2020.

6 2021_RMW_00033 Rapportering over de voorafgaande controle van de 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen in 2020 (visumrapport) - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Conform het Decreet Lokaal Bestuur rapporteert de 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 (m.a.w. 
het visum).

Een afschrift van dit rapport wordt tevens ter beschikking gesteld van het vast bureau en de algemeen 
directeur. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het rapport over de voorafgaande controle van de 
wettigheid  en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen in 2020 ter kennisname voorgelegd.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
kennis te nemen van het rapport over de voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van 
de voorgenomen verbintenissen in 2020.

7 2021_RMW_00031 Pachtoverdracht met pachtvernieuwing  - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De pachter van gronden gelegen te Zwijndrecht heeft pachtoverdracht aangevraagd, voorzien bij de wet 
(pachtwet art. 35), die aanleiding geeft tot pachtvernieuwing, aan zijn zoon, met ingang van 1 januari 2021. 
Het betreft de gronden gelegen te Zwijndrecht, Smoutpot, kadastraal gekend sectie H 532a, en gelegen te 
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Zwijndrecht, Bempdt, kadastraal gekend sectie A 226 en A 227 met een oppervlakte van respectievelijk 7.610 
m², 15.650 m² en 9.040 m² en met een pachtprijs van 270,84 EUR, 556,32 EUR en 366,00 EUR.

Het vast bureau heeft in de zitting van 7 juni 2021 beslist de kennisname van deze pachtoverdracht voor te 
leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot kennisneming van de pachtoverdracht met pachtvernieuwing voor de gronden gelegen te Zwijndrecht, 
Smoutpot  kadastraal gekend sectie H 532a, en gelegen te Zwijndrecht, Bempdt, kadastraal gekend sectie A 
226 en A 227.

8 2021_RMW_00026 Principieel akkoord verkoop gronden Breendonk - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Er werd interesse getoond in het verwerven van enkele landbouwgronden op het grondgebied Breendonk, 
welke eigendom zijn van het OCMW van Beveren. De geïnteresseerden zijn zelfstandigen in bijberoep en 
beschikken over een ondernemingsnummer  met nacecode’s van telen groenten en fruit als ook het fokken 
van paarden. Ze willen de grond bewerken voor hooi voor de paarden. 
De gronden zijn kadastraal gekend 3e afd. Breendonk, sectie B 267, B 268 en B 269 met een oppervlakte van 
respectievelijk 1ha30a30ca,  2ha43a15ca en 61a55ca en zijn verpacht. 

Verkoop van verpachte gronden werd reeds eerder toegepast voor de gronden gelegen te Beveren, 
Gentstraat. De pachter geniet een recht van voorkoop voor zichzelf en voor zijn afstammelingen die 
daadwerkelijk aan de exploitatie deelnemen. De geïnteresseerden zijn ervan op de hoogte dat de grond 
verpacht is.

Vermits de gronden niet gelegen zijn in groot-Beveren dienen ze publiek (recht van hoger bod) of openbaar 
verkocht te worden, via een notaris, waarbij de minimumprijs zal vastgelegd worden op basis van het nog op 
te vragen schattingsverslag.

Het vast bureau heeft in zitting van 17 mei 2021 beslist tot het agenderen van deze verkoop op de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
principieel akkoord te gaan met de openbare/publieke verkoop van 3 gronden gelegen in Breendonk 3e 
afdeling, sectie B nummers 267, 268 en 269;
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9 2021_RMW_00028 Wijziging rechtspositieregeling: deeltijdse werkhervatting 
voor statutaire personeelsleden in disponibiliteit - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het huidig Besluit Vlaamse Regering rechtspositieregeling voorziet geen mogelijkheid om een combinatie 
toe te laten van disponibiliteit en deeltijdse werkhervatting.

Wanneer een vastbenoemde medewerker afwezig is wegens ziekte en de ziektedagen zijn uitgeput, valt deze 
medewerker terug op 60% van zijn loon (=disponibiliteit).

Deze status van non-activiteit is wettelijk (nog) niet te combineren met een deeltijdse/progressieve 
werkhervatting.

In afwachting van een aanpassing van het besluit (door de Vlaamse Regering), wordt voorgesteld om de 
rechtspositieregeling wijzigen.

Waarbij een statutair personeelslid maximaal gedurende 6 maanden op de hele loopbaan gebruik kan 
maken van de deeltijdse werkhervatting (dienstvrijstelling in het kader van deeltijdse werkhervatting).
De periode dat de persoon in kwestie niet werkt, wordt dan gelijkgesteld met een vorm van dienstactiviteit 
en wordt aan 100% betaald.

De deeltijdse werkhervatting dient steeds door de arbeidsgeneesheer goedgekeurd te worden en periodiek 
geëvalueerd/opgevolgd te worden door de arbeidsgeneesheer.

De minimumperiode van opname is telkens één maand en de maximale duur van 6 maanden geldt 
onafhankelijk de prestatiebreuk/aanstellingsbreuk (50%/...).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een protocol van akkoord 
tot gevolg. 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om volgend artikel toe te voegen in de rechtspositieregeling specifiek:

art. 200 §3

Indien het statutair personeelslid een deeltijdse werkhervatting wenst aan te vragen, maar de ziektedagen 
uitgeput zijn, kan de medewerker beroep doen op dienstvrijstelling in het kader van deeltijdse 
werkhervatting. Hierbij kan het statutair personeelslid maximaal gedurende 6 maanden op de hele loopbaan 
gebruik kan maken van de deeltijdse werkhervatting.

De periode dat het personeelslid niet werkt, wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en wordt aan 100% 
betaald.

De deeltijdse werkhervatting dient steeds door de arbeidsgeneesheer goedgekeurd te worden en periodiek 
geëvalueerd/opgevolgd te worden door de arbeidsgeneesheer.
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De minimumperiode van opname is telkens één maand en de maximale duur van 6 maanden geldt 
onafhankelijk de prestatiebreuk/aanstellingsbreuk (50%/...).

10 2021_RMW_00029 Wijziging rechtspositieregeling en arbeidsreglement: 
vergoeding voor telewerk - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
In de raad van 27 december 2019 werd het reglement "telewerken"  goedgekeurd en toegevoegd aan het 
arbeidsreglement.

Vanuit het beleid wordt voorgesteld om een vergoeding te voorzien van 10 EUR/maand bij structureel 
telewerken en verplicht telewerken ihkv coranamaatregelen.

Als ingangsdatum wordt 1 januari 2021 voorgesteld waarbij de medewerker 2 keer per maand dient te 
telewerken om het recht op deze vergoeding te bekomen.

De vergoeding zal 2x per jaar worden uitbetaald (samen met de fietsvergoeding).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een protocol van akkoord 
tot gevolg.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het aangepast reglement "telewerken" toe te voegen aan het arbeidsreglement.

Artikel 2
akkoord te gaan om volgend artikel toe te voegen in de rechtspositieregeling specifiek:

art. 178 tris

In het kader van de "bureauvergoeding" (Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor 
thuiswerk) voorziet gemeente Beveren een vergoeding van 10 EUR/maand bij structureel telewerk en 
verplicht telewerken ihkv coranamaatregelen. Deze vergoeding wordt uitbetaald vanaf 1 januari 2021. 

De medewerker dient minimaal 2x per maand te telewerken om het recht op deze vergoeding te bekomen.

11 2021_RMW_00030 Wijziging arbeidsreglement: wijziging uurrooster in functie 
van baliewerking op zaterdag - Goedkeuring

Motivering

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c
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Inhoudelijke toelichting
In het kader van de dienstverlening/openingsuren van het nieuw gemeentehuis, is de insteek om de 
openingsuren van het sociaal huis en het gemeentehuis op elkaar af te stemmen in het nieuwe gebouw.

Dit houdt in dat er enerzijds een baliewerking zal zijn voor bepaalde diensten (afdeling vrije tijd en afdeling 
maatschappelijke dienstverlening) op zaterdag (wijziging uurrooster). 

En anderzijds dat er één gemeenschappelijke verlofregeling ivm brugdagen van toepassing zal zijn op alle 
medewerkers van het gemeentehuis (ipv de afwijkende verlofregeling van het sociaal huis).

Het voorstel werd voorgelegd aan de syndicale organisaties op 27 april 2021 met een positief advies tot 
gevolg.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan om het arbeidsreglement te wijzigen (ifv baliewerking op zaterdag) alsvolgt:

1.     administratief personeel 

x Het administratief personeel valt onder de toepassing van het systeem van variabele werktijd en maakt 
gebruik van het uniforme glijtijdsysteem voor de administratie.
x Voor de personeelsleden die op regelmatige basis weekend- en avondprestaties leveren, worden deze als 
normale arbeidstijd beschouwd. Deze prestaties worden onmiddellijk gecompenseerd tijdens de 
daaropvolgende week. Omwille van dienstbelang en mits goedkeuring door de algemeen directeur kan door 
de leidinggevende van deze regeling afgeweken worden.
Het betreft volgende functiegroepen:
* baliemedewerkers burgerzaken
* baliemedewerkers infodienst
* baliemedewerkers stedenbouw
* baliemedewerkers onthaal

* baliemedewerkers afdeling vrije tijd

* baliedemedewerkers afdeling maatschappelijke dienstverlening

Artikel 2
akkoord te gaan om de regeling mbt de brugdagen van toepassing te maken op de medewerkers van de 
afdeling maatschappelijke dienstverlening.

12 2021_RMW_00038 Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen 
(Gemeente+OCMW) gedurende 2022-2025  - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De contractuele einddatum van onze hospitalisatieverzekeringen eindigt op 31/12/2021. 
Er dient dus opnieuw een aanbesteding te gebeuren voor de komende 4 jaar.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling.

De uitgave voor de Gemeente Beveren wordt geraamd op 394 000,00 EUR inclusief btw.
De uitgave voor het OCMW wordt geraamd op 530 000,00 EUR inclusief btw.
De totale uitgave op 4 jaar wordt geraamd op 924 000,00 EUR inclusief btw of 763 636,36 EUR exclusief btw.

In het kader van de opdracht werd er een selectieleidraad (1ste fase) opgesteld door het bureau AON.
AON zal binnenkort het lastenboek (2de fase) bezorgen. Deze 2de fase zal worden geagendeerd op de 
gemeenteraad van 31 augustus.

De dienst Overheidsopdrachten en Juridische zaken geeft een gunstig advies.

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
gezamelijk met de gemeente Beveren een aanbesteding te organiseren voor de opdracht "het vernieuwen 
van de hospitalisatieverzekeringen gedurende 2022-2025" en dit via een mededingingsprocedure met 
onderhandeling.

Artikel 2
de selectiedraad en de raming (gedeelte OCMW) goed te keuren voor de som van 530 000 EUR inclusief btw 
op 4 jaar.

Artikel 3
de gemeente Beveren aan te duiden om voor deze opdracht in naam van het OCMW Beveren op te treden als 
opdrachtgever.


