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Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus  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, Issam 
Benali, Lien Van Dooren, Jens De Wael, Dominique Tielens, Jan Van de Perre, Karolien Weekers, 
Stijn De Munck, 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. 
 
Ann Cools en Ann Vermeulen  waren  afwezig en werden verontschuldigd. 
 
             
Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 
 
OPENBARE ZITTING  

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

02. Jaarrekening en jaarverslag + kwijting bestuurders 2020 Zorgpunt Waasland - Advies  

03. Het vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen (GEMEENTE+OCMW) gedurende 2022-2025 -  

       Goedkeuring  

04. Vervanging effectief vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Zorgpunt Waasland -  

       Goedkeuring  

05. Vervanging stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van 

       Sociaal Verhuurkantoor Waasland – Goedkeuring 

06. Vervanging plaatsvervangend stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de Raad van  

       Bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland - Goedkeuring  

07. Vervanging plaatsvervangend stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de algemene  

       vergaderingen van Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland - Goedkeuring  

08. Akkoord voorwaarden verkoop gronden Doel in het kader van de Grondenbank – Goedkeuring 

Hoogdringend punt: Aanstelling voogd minderjarige kinderen - Goedkeuring  

 
 
Openbare zitting: 
 
01. 

 

 

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

verslag van de vergadering  van 29 juni 2021. 
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De directeur licht het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2021 toe.  

 

De voorzitter constateert dat er geen opmerkingen zijn. 

 

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

voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2021. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

 

02. Het 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. 

De gemeente Beveren ontving van Zorgpunt Waasland de jaarrekening 2020, een jaarverslag 

2020 en een toelichtende presentatie. 

Alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn verlenen gunstig advies aan de 

jaarrekening 2020 van Zorgpunt Waasland. Tevens nemen de leden kennis van het jaarverslag 

2020 van Zorgpunt Waasland. 

Een kwijting wordt afgeleverd voor de bestuurders van Zorgpunt Waalsland met betrekking 

tot het boekjaar 2020. 

Tevens wordt een afschrift van deze beslissing overgemaakt aan Zorgpunt Waasland. 

 

 

03 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. 
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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. 

Met algemeenheid van stemmen wordt akkoord gegaan met de vaststelling van de 

lastvoorwaarden voor vernieuwen van de hospitalisatieverzekeringen voor de 

gemeente en het OCMW gedurende 2022-2025. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de geraamde uitgave ten bedrage van 530 000 EUR 

inclusief btw op 4 jaar. 

Akkoord wordt gegaan  om 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. 

De gemeente Beveren wordt  aangeduid om voor deze opdracht in naam van het OCMW 

Beveren op te treden als opdrachtgever. 

 

04. Het OCMW van Beveren is deelgenoot van Zorgpunt Waasland, een OCMW-vereniging van 

publiekrecht. 

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. 
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In zitting van 30 maart 2021 werd akkoord gegaan met de ontslagaanvraag van mevrouw 

Heidi Werrens als gemeenteraadslid en dus ook als lid van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. 

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. 

Bij geheime stemming en met 30 stemmen tegen 1 stem voor Ann Cools bij 2 blanco 

stembiljetten wordt Leentje Van Laere aangeduid als effectief vertegenwoordiger namens de 

gemeente Beveren van Zorgpunt Waasland. 

 

 

05. 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. 

Bij geheime stemming en met 30 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Ann Cools bij 

2 blanco stembiljetten wordt beslist Leentje Van Laere aan te duiden als stemgerechtigd lid 

namens OCMW Beveren voor de algemene vergaderingen van Sociaal Verhuurkantoor 

Waasland. 

 

 

06. 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. 
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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. 

Bij geheime stemming  en met 30 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Jan Van De 

Perre bij 2 blanco stembiljetten wordt beslist Leentje Van Laere aan te duiden als 

plaatsvervangend stemgerechtigd lid namens OCMW Beveren voor de Raad van Bestuur van 

Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

 

 

07. 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. 

Bij geheime stemming en met 29 stemmen voor Leentje Van Laere, 1 stem voor Jan Van de 

Perre en 3 blanco stembiljtten wordt beslist 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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08. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 30 maart 2021 de verkoop van de 

gronden gelegen in Doel, Oostlangeweg, principieel goedgekeurd. 

 

Raadslid Creve, Beveren 2020, stelt dat de gronden tot nu verpacht waren. Hij vraagt of er een 

pachter op zat. 

 

Burgemeester Van de Vijver bevestigt dat er een pachter op zat. Maar in gemeenschappelijk 

akkoord met de pachter heeft hij de gronden van de grondenbank tegen zijn bedrijf gekregen. 

 

Raadslid Creve kent het specifieke geval niet. De rol die de grondenbank speelt in het kader 

van het aanbod van landbouwgronden maakt dat de prijzen daar systematisch omhoog gaan 

en dat er minder landbouwgronden zijn voor landbouwers die geïnteresseerd zijn. Hij vindt 

het vreemd dat de gemeente in dit spel een rol gaat spelen. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat er geen sprake is van een spel. Het was een opportuniteit 

voor deze landbouwer. Anders waren de gronden tegen zijn bedrijf ingericht als natuurgebied. 

Er is heel wat discussie geweest om de actoren van de grondenbank ervan te overtuigen dat 

het natuurgebied daar niet ingericht kan worden. Het schoof op en er gebeurde een 

compensatie. Als het niet was gedaan dan was het natuur geworden en was de opportuniteit 

voor altijd weggeweest. De landbouwer was zelf vragende partij. Hij is de gemeente dankbaar 

voor de ondersteuning. Het is voor hem een droom dat hij dit land tegen zijn bedrijf krijgt en 

dat het een bedrijfskavel geworden is. 

 

Raadslid Creve zegt dat de koper boven het gangbare bedrag betaalt. Hij vraagt of dat een 

normale gang van zaken is. 

 

Burgemeester Van de Vijver zegt dat de grondenbank ook tarieven heeft die ze moeten 

volgen. Er is een schatting gemaakt. 

 

Raadslid Creve stelt dat meer wordt betaald dan de schatting. 

 

Burgemeester Van de Vijver zou dit verwonderen. Het is geen publieke verkoop. De gemeente 

vraagt een schatting. Het is altijd op basis van de schatting. Hij weet niet waarom ze meer 
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zouden geven dan de schatting. Als het publiek wordt verkocht is het iets anders. De 

grondenbank koopt soms gronden die vrij zijn van pachter. Er zijn soms andere landbouwers 

die er al sinds jaar en dag tegen liggen met hun bedrijf. Die willen dat dan kopen. De 

grondenbank heeft het voorkooprecht. Maar dat is in dit geval niet. Het is een opportuniteit 

voor de landbouwer. Men heeft serieus wat druk moeten zetten. De haven was er niet 

makkelijk van te overtuigen om de plannen bij te sturen. 

 

Schepen Vlegels zegt dat het voorkooprecht van de grondenbank voorkomt dat grote 

bedrijven speculatief omgaan met de gronden. Hij kent er een aantal die graag willen 

speculeren. 

 

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 voorgestelde prijs ligt ver boven de prijs van het schattingsverslag, opgemaakt door de 

firma Teccon bvba d.d. 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. 

Met algemeenheid van stemmen wordt beslist tot  verkoop aan de Vlaamse 

Landmaatschappij van de gronden gelegen te Doel, Oostlangeweg, sectie B 360A en 360C. 

De voorwaarden van de verkoop hiervan, opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij, 

worden goedgekeurd. 

 

 
  



8 
 

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

31 augustus 2021 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 28 

september  2021. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                algemeen directeur                                        de voorzitter, 
 
 
 

 
Jo Van Duyse        Veerle Vincke 
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