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Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei  2021  

 
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, Johan Smet, André Buyl, Ernest Smet, Marijke De Graef, 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, 
Lientje De Schepper, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty 
Schelfhout, Jan Creve, Jozef Schelfhout en Leentje Van Laere, raadsleden; 

Jo Van Duyse,  algemeen directeur. 

 

Iedereen aanwezig. 

 
             

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
01. Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 27 april 2021 - Goedkeuring  

02. Dienst schuldbemiddeling Waasland: goedkeuring jaarrekening 2020 en betaling tweede  

       voorschot - Goedkeuring  

03. Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor de concessie uitbating sociaal buurtrestaurant  

       De Beuken - Goedkeuring  

04. Bouwen van woonzorgcentra te Vrasene en Haasdonk - ontwerp van dadingsovereenkomst  

       voor Zolderse Dakprojecten nv - Goedkeuring  

05. Ontwerpakte verkoop appartement De Warande, Kasteeldreef te Beveren - Goedkeuring  

06. Ten verzoeke van Groen: controle op buitenlandse bezittingen van sociale huurders - Advies 

 

 

Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering  van 27 april 2021. 

 

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

welzijn van 27 april  2021.  

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 27 april  2021. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   
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Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

02. De Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland is een Welzijnsvereniging die werd opgericht in 

2002 door 4 OCMW's in het Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas. 

De jaarrekening 2020 van Dienst Schuldbemiddeling Waasland werd vastgesteld door de 

algemene vergadering op 6 mei jl. volgens bijlage. Conform artikel 490 § 2, 2° lid Decreet 

Lokaal Bestuur bezorgde de vereniging de ‘jaarrekening 2020’.  De OCMW-Raad kan 

overeenkomstig artikel 490, §3 Decreet Lokaal Bestuur advies uitbrengen over deze 

jaarrekening.  

 In de voormelde algemene vergadering werden de deelgenoten tevens verzocht het tweede 

deel van de geïndexeerde bijdrage van 1,34 euro per inwoner te vereffenen. Een detail 

hiervan is terug te vinden in de bijlage ‘resultaatverwerking 2020 Dienst Schuldbemiddeling 

Waasland’. 

Dienst schuldbemiddeling Waasland vraagt tot uitbetaling van het tweede voorschot tegen 

uiterlijk 30 juni a.s. De totale bijdrage voor het gemeentebestuur Beveren bedraagt 65.676,08 

EUR. De tweede voorschot bedraagt 31.593,82 EUR. 

Door alle raadsleden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt de jaarrekening 2020 

van Dienst Schuldbemiddeling Waasland goedgekeurd.  

Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de vereffening van het tweede voorschot ten bedrage 

van 31 593,82 EUR. 

 

 

03. In het bestuursakkoord 2019-2024 werd overeengekomen om een onderzoek naar een 

buurtrestaurant op te starten. Na onderzoek stelt het Sociaal Huis voor om een sociaal 

buurtrestaurant op te richten in lokaal dienstencentrum De Beuken. 

 

Raadslid Koen Maes, Groen, vraagt of er geen halal voorzien kan worden op de menukaart. 

 

Schepen Van Esbroeck antwoordt dat er wordt sowieso elke dag een alternatief voorzien zal 

worden, dus dat wordt zeker bekeken.  

 

De argumenten voor het opstarten van een buurtrestaurant zijn de volgende: 

 - de aanpassing van de infrastructuur is daar minder ingrijpend dan in andere panden 
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 - het restaurant van De Beuken is gekend in Beveren, centraal gelegen en goed bereikbaar 

- een sociaal restaurant creëert sociale tewerkstelling. Dit biedt extra mogelijkheden in de  

   opdracht van het Sociaal Huis om inwoners toe te leiden naar arbeid op maat. 

- een buurtrestaurant beantwoordt aan de wettelijke opdracht van het lokaal  

   dienstencentrum: "Het lokaal dienstencentrum is een woonzorgvoorziening die in een buurt  

   een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking ontwikkelt in en met de nabije  

   omgeving van de gebruiker." 

- een sociaal buurtrestaurant draagt bij tot de realisatie van het lokaal sociaal beleid. 

 

Voor de uitbating zal er samengewerkt worden met een externe partner. 

Met algemeenheid van stemmen beslist de raad voor maatschappelijk welzijn tot het 

aanstellen van een uitbater van het sociaal buurtrestaurant gelegen in het dienstencentrum 

De Beuken te Beveren. 

Als gunningswijze wordt de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking gekozen. 

 

 

04. Zolderse Dakprojecten nv werd in het kader van een overheidsopdracht voor werken bij 

besluit van 18 oktober 2017 door het OCMW Beveren aangesteld als aannemer voor perceel 2 

“dakwerken van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum De Linde en woonzorgcentrum 

Sint- Elisabeth, respectievelijk gelegen te Haasdonk en Vrasene”.  

De werken van Zolderse Dakprojecten nv werden voorlopig opgeleverd op 13 mei 2020.  De 

helft van de door Zolderse Dakprojecten nv voorziene borgsom werd naar aanleiding van de 

voorlopige oplevering vrijgegeven. 

Op 26.02.2021 werd door de aangestelden van het OCMW Beveren het proces-verbaal van 

nazicht van de eindvorderingsstaat nr. 27 van Zolderse Dakprojecten nv opgesteld.  De 

eindvorderingsstaat werd voor een totaal bedrag van 4 125 EUR, inclusief prijsherziening en 

BTW, goedgekeurd. 

Dit bedrag werd nog niet gefactureerd door Zolderse Dakprojecten nv. 

Lopende de werken werd door het OCMW Beveren t.a.v. Zolderser Dakprojecten nv een 

vertragingsboete ten bedrage van 24 460 EUR opgelegd. Zolderse Dakprojecten nv betwist 

deze vertragingsboete. 

N.a.v. de goedgekeurde vorderingsstaat nr. 19 werd door Zolderse Dakprojecten nv niet enkel 



4 
 

een factuur, overeenstemmend met deze vorderingsstaat opgesteld, doch werd ook een 

factuur voor de goedgekeurde verrekeningen ten bedrage van 17 933,48 EUR opgesteld. 

Beide facturen werden door het OCMW Beveren betaald. 

Het bedrag van de verrekening nr. 21 “plaatsen van daktuinen gelijkvloers” zoals gefactureerd 

voor een bedrag van 17 933,48 EUR (BTW verlegd) werd echter ook opgenomen als 

verrekening nr. 17 “plaatsen van daktuinen gelijkvloers” in vorderingsstaat nr. 22 (ten belope 

van een bedrag van 16 048,58 EUR) en vorderingsstaat nr. 26 (ten belope van een bedrag van 

1 782,95 EUR) (bijlagen 4 en 5). 

De onderliggende facturen van deze vorderingsstaten werden eveneens door het OCMW 

Beveren betaald. 

Een bedrag van 17 933,48 EUR werd dan ook dubbel door het OCMW Beveren betaald. 

Partijen hebben besloten om de tussen hen bestaande discussie met betrekking tot de 

afrekening van de werken met wederzijdse toegevingen te beëindigen. 

Het OCMW Beveren betaalt tot slot van alle rekeningen een bedrag van 10 652,13 EUR aan 

Zolderse Dakprojecten nv. 

Zolderse Dakprojecten nv engageert zich om binnen de 5 werkdagen na ondertekening van 

onderhavige dadingsovereenkomst een factuur ten bedrage van 4 125,01 EUR, inclusief  btw, 

aan het OCMW Beveren te bezorgen. Dit bedrag stemt overeen met het in het proces-verbaal 

van nazicht van vorderingsstaat nr. 27 goedgekeurde bedrag. 

Zolderse Dakprojecten nv engageert zich om binnen de 5 werkdagen na ondertekening van 

onderhavige dadingsovereenkomst een factuur ten bedrage van 24 460,60 EUR aan het 

OCMW Beveren te bezorgen. Dit bedrag stemt overeen met de vertragingsboete die door het 

OCMW Beveren ten nadele van Zolderse Dakprojecten nv werd ingehouden. 

Zolderse Dakprojecten nv  engageert zich om binnen de 5 werkdagen na ondertekening van 

onderhavige dadingsovereenkomst een creditnota ten bedrage van 17 933,48 EUR (BTW 

verlegd) aan het OCMW Beveren te bezorgen. 

Van zodra het OCMW Beveren voormelde facturen en creditnota heeft ontvangen zal hij 

binnen de 5 werkdagen overgaan tot betaling van een bedrag van 10 652,13 EUR op rekening 

van Zolderse Dakprojecten nv.  Dit akkoord heeft  uitsluitend betrekking op de afrekening 

tussen het OCMW Beveren en Zolderse Dakprojecten nv in het kader van de uitvoering van de 

overheidsopdracht voor werken.  

Zolderse Dakprojecten nv kan door het OCMW Beveren nog steeds in vrijwaring worden 

aangesproken indien het OCMW Beveren door derden (inclusief nevenaannemers) zou 
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worden aangesproken voor schade die het gevolg is van werken die Zolderse Dakprojecten nv 

in het kader van de overheidsopdracht heeft uitgevoerd.  

Met algemeenheid van stemmen beslissen de leden van de raad voor maatschappelijk 

welzijn tot goedkeuring van het ontwerp van dadingsovereenkomst tussen OCMW Beveren 

en Zolderse Dakprojecten nv. 

 

 

05. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 7 april 2020 beslist tot verkoop van 

twee appartementen gelegen, Kasteeldreef 17 bus 1.1 en bus 1.2 te Beveren, via de procedure 

van openbare verkoop via het onlineplatform Biddit. Wegens te lage biedingen heeft het Vast 

Bureau in zitting van 19 oktober 2020 beslist een nieuwe verkoopprocedure op te starten. De 

verkoop werd goedgekeurd op basis van het schattingsverslag van de firma Teccon bvba. 

Na voldoende publiciteit werd voor appartement bus 1.2 een geldig bod ingediend. De 

compromis is ondertekend en de ontwerpakte werd opgemaakt. 

Het Vast Bureau is in zitting van 3 mei 2021 akkoord gegaan om de ontwerpakte van deze 

verkoop voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor goedkeuring. 

De leden van de raad voor maatschappelijk welzijn hechten  algemeen goedkeuring aan de 

ontwerpakte opgemaakt voor de verkoop van het appartement Kasteeldreef 17 bus 1.2 te 

Beveren . 

Akkoord wordt gegaan tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie van de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de 

overschrijving van de authentieke akte. 

Beslist wordt tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor investeringsuitgaven 

van het OCMW. 

 

 

06. Namens Groen werd volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze raadszitting  

“controle op buitenlandse bezittingen van sociale huurders”. 

Volgende toelichting wordt hierover gegeven door Groen. 

 

Huurders van de Sociale Huisvestingsmaatschappij kregen eind april een oproepingsbrief in 

de bus met betrekking tot bezit van een woning of een bouwgrond in het buitenland.  

Zowel voor de ontvangers van de brief als voor onze fractie zijn er nog heel wat zaken 
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onduidelijk in verband met het onderzoek. Laat ons duidelijk stellen dat – zeker met zoveel 

mensen op de wachtlijst - de strijd tegen fraude noodzakelijk is. De vraag is echter of de 

huidige werkwijze eerlijk, transparant en haalbaar zal zijn.  

De Vlaamse overheid heeft een raamovereenkomst afgesloten met private 

onderzoeksbureaus, die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar onroerende goederen in het 

buitenland. “Eender welke sociale verhuurder zal daar vanaf medio maart zonder 

administratieve rompslomp een beroep op kunnen doen", liet minister Diependaele weten.  

Hierbij een onze vragen:  

 Zal de SHM een beroep doen op het aanbod van de Vlaamse overheid? 

 Hebben alle sociale huurders eenzelfde brief ontvangen? Ook erkende asielzoekers 

en subsidiair beschermden? 

 Iedereen moet gelijk behandeld worden, kan dat gegarandeerd worden als er een 

samenwerking is met privé-detectives? 

 Welke garantie is er op de wettigheid en de correctheid van de informatie die 

gewonnen werd in het buitenland?  

 Op basis van welke criteria worden dossiers geselecteerd voor verder onderzoek? 

 Welke mogelijke sancties zijn er voor welke specifieke situaties? Hoe wordt 

bijvoorbeeld bepaald wanneer er een uithuiszetting zal zijn, hoe wordt berekend 

welke boete er zal opgelegd worden, welke omvang kennen de boetes en wordt er 

ook een terugvordering van het genoten sociale voordeel gevraagd? 

 Welke uitzonderingen zijn van toepassing? Op de brief staat de vraag ‘Voldoet u aan 

volgende uitzondering’ en dan ‘Ja, de eigendom is verkregen via schenking of 

erfenis’. Wil dit zeggen dat erfenissen niet meetellen? En wat met onverdeeldheid? 

Wat met regio’s waar omwille van een crisis ook de woningmarkt is stilgevallen?  

 Zal er rekening gehouden worden met het hoger belang van het kind indien er 

sancties zullen volgen in een dossier?  

 Wordt er bekeken welke mogelijke gevolgen bepaalde situaties kunnen hebben op de 

hulpvragen naar het OCMW? Een gezin dat geconfronteerd wordt met onbetaalbare 

boetes en/of geen betaalbare woning vindt op de privé-huurmarkt, zal die kunnen 

aankloppen bij het OCMW? 

 Er zijn ondertussen al een aantal schrijnende situaties naar boven gekomen bij de 

dossiers in Lier, Hamme en Antwerpen zoals we konden lezen in het artikel van 

onderzoeksjournalist Douglas De Coninck in De Morgen. Welke garanties worden er 
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ingebouwd om dergelijke scenario’s te vermijden?  

 Zal de huurder beroep kunnen aantekenen tegen de beslissing? Via welke kanalen en 

wordt het recht op wonen in tussentijd nog gegarandeerd?  

  

Aanvullend hadden we graag een commissie gehad waarbij de concrete werkwijze, 

controlemechanismen en criteria worden toegelicht.  

 

Raadslid Ann Cools zegt dat alle huurders een brief hebben ontvangen. Er zal hierover ook 

een commissievergadering  worden georganiseerd omtrent het jaarverslag van de sociale 

huisvestingsmaatschappij.  

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 
  

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

25 mei  2021 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 29 juni  2021. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                algemeen directeur                                       de voorzitter, 

 
 
 

 
Jo Van Duyse        Veerle Vincke 


