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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 september 2021

OPENBARE ZITTING

1 2021_RMW_00053 Verslag raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  31 
augustus 2021 - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31 augustus 2021.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31 augustus 
2021.

2 2021_RMW_00050 Opvolgingingsrapportering 2021 - Kennisneming
Motivering
Inhoudelijke toelichting
De nieuwe regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC2020) bepalen dat voor het einde van het 
derde kwartaal van een boekjaar een opvolgingsrapportering voorgelegd moet worden aan de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. 
De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande. 
Ze geeft de raadsleden de mogelijkheid om op te volgen hoe ver het staat met de uitvoering van de 
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het meerjarenplan zijn opgenomen. Verder wil 
deze rapportering de raadsleden toelaten om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het 
lopende jaar op te volgen. 
Het cijfermatige gedeelte van het rapport bevat volgende verplichte overzichten: 

 Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het 
lopende jaar volgens hun functionele aard (J1 schema Doelstellingenrekening);

 Het vergelijkend overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor 
het lopende jaar volgens hun economische aard (T2 schema)

 In voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties en de financiële risico’s die gekozen 
werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan.

De verplichte schema’s worden verduidelijkt door middel van meer gedetailleerde tabellen en 
tekstuele toelichting  in het hoofdstuk ‘opvolging budget en realisatie’ en nog enkele interessante 
overzichten in bijlage.
Het voorliggende rapport werd opgesteld op basis van de boekingen tot 24 augustus 2021, die 
betrekking hebben op het eerste semester van 2021 en wordt geagendeerd op de zitting van de 
Gemeenteraad en de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2021.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 



2/4

Artikel 1
kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2021 van het lokaal bestuur Beveren. 

3 2021_RMW_00051 Vaststelling lastvoorwaarden aangaande 
assessmentproject Werklift voor kandidaten die een 
OCMW-uitkering ontvangen - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
Het Sociaal Huis voorziet in een assessmentproject Werklift.
Dit project voorziet in de begeleiding van maximaal 16 personen die een uitkering ontvangen van het 
OCMW gedurende een periode van 3 maanden.
Het doel is de vaardigheden van de kandidaten te leren kennen en om hen een aantal elementaire 
basisattitudes aan te leren zoals op tijd komen, verwittigen bij afwezigheid enz…
De kandidaten worden ook van nabij opgevolgd door de trajectbegeleiders van OCMW Beveren.
Eén van de basisvoorwaarden voor het verkrijgen van leefloon is het aantonen van werkbereidheid 
(RMI wet). Werklift wordt sinds november 2013 ingezet als voorbereiding op een traject naar 
professionele activering (artikel 60§7, opleiding, beroepsverkennende stage ...).

Door het Sociaal Huis werd in samenwerking met de Dienst overheidsopdrachten en juridische zaken 
een bestek opgesteld middels een raamovereenkomst van 4 jaar.
De uitgave voor deze opdracht  wordt geraamd op 380 000 EUR exclusief btw of 459 800 EUR 
inclusief 21% btw.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 
aangeschreven.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd de lastvoorwaarden goed te keuren.

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot het voeren van de opdracht 'opstarten assessmentproject Werklift voor kandidaten die een OCMW-
uitkering ontvangen'.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 380 000 EUR 
exclusief btw of 459 800 EUR inclusief 21% btw. 
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

4 2021_RMW_00054 Vaststelling lastvoorwaarden voor het bouwen van 
kinderdagverblijf Windekind - Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
In zitting van 9 december 2020 werd de ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf 
Windekind toegewezen aan Architectenbureau BARO Architectuur bvba, Visserij 84 te 9000 Gent.

Door de ontwerper werd intussen een definitief ontwerp opgemaakt inclusief aanbestedingsdossier. 
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Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt daarom gevraagd de lastvoorwaarden met 
betrekking tot het aanbestedingsdossier goed te keuren.
De uitgave voor deze volledige opdracht wordt geraamd op 2 800 856,30 EUR exclusief btw of 3 675 
409,67 EUR inclusief 21% btw en inclusief ereloon. Deze raming bestaat uit volgende elementen:

 bouwkost: 2 800 856,30 EUR exclusief btw of 3 389 036,12 EUR inclusief 21% btw
o architectuur: 1 184 896,18 EUR exclusief btw of 1 433 724,38 EUR inclusief 21% btw
o stabiliteit: 725 120,01 EUR exclusief btw of 877 395,21 EUR inclusief 21% btw 
o technische uitrusting: 722 466,81 EUR exclusief btw of 874 184,84 EUR inclusief 21% 

btw 
 omgevingswerken (*): 136 929,22 EUR exclusief btw of 165 684,36 EUR inclusief 21% btw 
 kunstwerk (*): 31 444,08 EUR exclusief btw of 38 047,34 EUR inclusief 21% btw
 ereloon ontwerper: 236 672,36 EUR exclusief btw of 286 373,55 EUR inclusief 21% btw

(*) de kostprijs voor de omgevingswerken en het kunstwerk (tuinafsluiting) werden meegeraamd bij het 
volledige bouwdossier. Zowel de omgevingswerken als het kunstwerk echter zullen in een latere fase 
afzonderlijk worden aanbesteed middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, dit om voor beide dossiers gericht (lokale) ondernemers aan te schrijven.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 
aangeschreven.
Subsidie
Voor de bouw van het kinderdagverblijf wordt een VIPA-subsidie verwacht ten bedrage van 759 000 
EUR.

 
Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot het bouwen van kinderdagverblijf Windekind.
Artikel 2
de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 2 800 856,30 EUR 
exclusief btw of 3 675 409,67 EUR inclusief 21% btw en inclusief ereloon. 
Artikel 3
als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.

5 2021_RMW_00049 Verkoop grond realisatie fietsersbrug Melsele - 
Goedkeuring

Motivering
Inhoudelijke toelichting
De gemeente Beveren gaat in samenwerking met de Afdeling Maritieme Toegang een fietsersbrug 
realiseren over de expresweg in Melsele. Deze sluit aan op het fietspad F425, dat zal aangelegd 
worden tussen P&R Melsele en Trepelandstraat.
Hiervoor dienen verschillende grondaankopen gerealiseerd te worden. Eén van deze in te nemen 
gronden is kadastraal gekend 9de afdeling, sectie B deel van nummer 620. Overeenkomstig het 
opmetingsplan, opgemaakt door Christophe Roegiers, beëdigd landmeter te Kaprijke op 23 april 2019, 
is deze inneming gekend als lot 19 en heeft deze een oppervlakte van 65,87 m².
Overeenkomstig het schattingsverslag, opgemaakt door Teccon bvba, kon het Vast Bureau in zitting 
van 6 september 2021 principieel akkoord gaan met deze verkoop aan de gemeente Beveren.

Besluit
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 
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Artikel 1
de gronden, kadastraal gekend 9de afdeling, sectie C deel van nummer 620 met een oppervlakte van 
65,87 m², te verkopen aan de gemeente Beveren voor de realisatie van de fietsersbrug in Melsele;
Artikel 2
het ontwerp van akte goed te keuren.


