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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 31 augustus 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00042 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  29 juni 
2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni  2021.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29 juni 2021.

2 2021_RMW_00043 Jaarrekening en jaarverslag + kwijting bestuurders 2020 
Zorgpunt Waasland - Advies

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OCMW Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland.
Conform artikel 490 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur spreekt de algemene vergadering van de 
welzijnsvereniging zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat 
volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. Een afschrift van de vastgestelde 
jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de betrokken openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.
Wij ontvingen van Zorgpunt Waasland de jaarrekening 2020, een jaarverslag 2020 en een 
toelichtende presentatie. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd: 

 gunstig advies te verlenen voor de jaarrekening 2020 van Zorgpunt Waasland;
 kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Zorgpunt Waasland; 
 een kwijting af te leveren voor de bestuurders van Zorgpunt Waalsland met betrekking tot het 

boekjaar 2020;
 een afschrift van deze beslissing over te maken aan Zorgpunt Waasland;
 het dossier voor te leggen aan de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus 2021.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
gunstig advies te verlenen voor de jaarrekening 2020 van Zorgpunt Waasland.
Artikel 2
kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van Zorgpunt Waasland.
Artikel 3
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een kwijting af te leveren voor de bestuurders van Zorgpunt Waalsland met betrekking tot het boekjaar 
2020.
Artikel 4
een afschrift van deze beslissing over te maken aan Zorgpunt Waasland.

3 2021_RMW_00047 Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen 
(GEMEENTE+OCMW) gedurende 2022-2025 - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De contractuele einddatum van de hospitalisatieverzekeringen eindigt op 31 december 2021. Er dient 
dus opnieuw een aanbesteding te gebeuren voor de komende 4 jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met 
onderhandeling.

In zitting van 29 juni 2021 ging de gemeenteraad akkoord met de selectiedraad (eerste fase). Het 
lastenboek (tweede fase) is nu definitief.

Voor het opmaken van een lastenboek werd bureau AON aangesteld.

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.

De dienst Overheidsopdrachten en Juridische zaken geeft een gunstig advies.

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het lastenboek en de raming (gedeelte OCMW) goed te keuren voor de som van 530 000 EUR 
inclusief btw op 4 jaar.
Artikel 2
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 3
de gemeente Beveren aan te duiden om voor deze opdracht in naam van het OCMW Beveren op te 
treden als opdrachtgever.

4 2021_RMW_00041 Vervanging effectief vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van  Zorgpunt Waasland  - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het OCMW van Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland, een OCMW-vereniging van 
publiekrecht.
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De vereniging heeft als doel woonzorg te verstrekken of zorg te verlenen aan personen met een 
beperking door voorzieningen, hetzij zelf hetzij in samenwerking met andere partners. 

De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden van de deelgenoten van de vereniging (OCMW 
van Beveren, OCMW van Kruibeke, OCMW van Sint-Niklaas en OCMW van Zwijndrecht).
Overeenkomstig art. 226 OCMW-decreet worden de OCMW's vertegenwoordigd door leden van hun 
raad voor maatschappelijk welzijn. Hun mandaat duurt zolang ze lid zijn van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of tot bij de installatie van een nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn. 
Voor elke afgevaardigde wordt tevens een plaatsvervanger aangeduid. Deze plaatsvervanger wordt 
op dezelfde wijze aangeduid als de afgevaardigde die hij vervangt. Er worden 3 afgevaardigden 
aangewezen per OCMW.
In zitting van 30 maart 2021 werd akkoord gegaan met de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens als gemeenteraadslid.
Gezien mevrouw Heidi Werrens in zitting van 26 februari 2019 werd aangeduid als effectief 
vertegenwoordiger namens de gemeente Beveren voor de algemene vergaderingen van Zorgpunt 
Waasland dient een vervanger te worden aangeduid.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
bij geheime stemming en met 30 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Ann Cools bij  2 
blanco stembiljetten tot aanduiding van Leentje Van Laere als effectief vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Zorgpunt Waasland.

5 2021_RMW_00045 Vervanging stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren 
voor de algemene vergaderingen van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is lid van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
In zitting van 30 april 2019 werden de leden voor de algemene vergaderingen en Raad van Bestuur 
aangeduid.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2021 werd de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens als gemeenteraadslid aanvaard.
In zitting van 30 april 2019 werd mevrouw Heidi Werrens aangeduid als stemgerechtigd lid namens 
OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Heidi Werrens als gemeenteraadslid, dient een nieuw 
stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland aangeduid te worden door de gemeenteraad.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
bij geheime stemming en met 30 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Jan Van de Perre bij 
2 blanco stembiljetten tot aanduiding van Leentje Van Laere als stemgerechtigd lid namens OCMW 
Beveren voor de algemene vergaderingen van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

6 2021_RMW_00044 Vervanging plaatsvervangend stemgerechtigd lid 
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namens OCMW Beveren voor de Raad van Bestuur van 
Sociaal Verhuurkantoor Waasland - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren is lid van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.
In zitting van 30 april 2019 werden de leden voor de algemene vergaderingen en Raad van Bestuur 
aangeduid.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2021 werd de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens als gemeenteraadslid aanvaard.
In zitting van 30 april 2019 werd mevrouw Heidi Werrens aangeduid als plaatsvervangend 
stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de Raad van Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Heidi Werrens als gemeenteraadslid, dient een nieuw 
plaatsvervangend stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de Raad van Bestuur van Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland aangeduid te worden door de gemeenteraad.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
bij geheime stemming  en met 30 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Ann Cools bij 2 
blanco stembiljetten tot de aanduiding van Leentje Van Laere als plaatsvervangend stemgerechtigd lid 
namens OCMW Beveren voor de Raad van Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

7 2021_RMW_00046 Vervanging plaatsvervangend stemgerechtigd lid 
namens OCMW Beveren voor de algemene 
vergaderingen van  Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
OCMW Beveren is deelgenoot van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland (DSW).
De welzijnsvereniging heeft als doel het uitbaten van een dienst voor schuldbemiddeling in het 
bijzonder belast met de dossiers collectieve schuldenregeling haar doorgestuurd door de sociale 
diensten van de aangesloten gemeenten (Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas).
Tijdens de gemeenteraadszitting van 30 maart 2021 werd de ontslagaanvraag van mevrouw Heidi 
Werrens als gemeenteraadslid aanvaard.
In zitting van 26 maart 2019 werd mevrouw Heidi Werrens aangeduid als plaatsvervangend 
stemgerechtigd  lid namens het OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland.
Ingevolge het ontslag van mevrouw Heidi Werrens als gemeenteraadslid, dient dus ook een nieuw 
plaatsvervangend stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van 
de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland, aangeduid te worden door de gemeenteraad.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
bij geheime stemming en met 29 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Jan Van de Perre en 
3 blanco stembiljtten tot aanduiding van Leentje Van Laere als plaatsvervangend stemgerechtigd lid 
namens  OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van de Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland.
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8 2021_RMW_00048 Akkoord voorwaarden verkoop gronden Doel in het kader 
van de Grondenbank   - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 30 maart 2021 de verkoop van de gronden 
gelegen in Doel, Oostlangeweg, principieel goedgekeurd. 
De percelen zijn kadastraal gekend 7de afdeling, sectie B nummers 360A en 360C. Perceel 360A 
heeft een oppervlakte van 8.350 m² en perceel 360C heeft een oppervlakte van 18.795 m². De 
gronden zijn verpacht.
De Vlaamse Landmaatschappij heeft een eenzijdige belofte van verkoop voor openbaar nut 
opgemaakt met de voorwaarden dat zij:
- de gronden aankopen voor een totaalprijs, alle vergoedingen inbegrepen
-  instaan voor beëindiging van de pacht en betaling van de eindepachtvergoeding
- aan de pachter de mogelijkheid bieden om een perceel grond, gelegen te Kallo, van VLM aan te 
kopen
- alle kosten van de authentieke akte ten laste nemen.
De voorgesteld prijs ligt ver boven de prijs van het schattingsverslag, opgemaakt door de firma Teccon 
bvba dd 2 juni 2021. Voor het opmaken van de authentieke akte wordt Vlabel, afd. 
Vastgoedtransacties Brussel, aangewezen.
Het vast bureau heeft in zitting van 23 augustus 2021 beslist tot het agenderen van de voorwaarden 
van deze verkoop op de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot  verkoop aan de Vlaamse Landmaatschappij van de gronden gelegen te Doel, Oostlangeweg, 
sectie B 360A en 360C.
Artikel 2
de voorwaarden van de verkoop, opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, goed te keuren.


