
Raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september  2021  

 
Waren aanwezig:  

Veerle Vincke, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 
Filip Kegels, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, 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, Laura Staut, Jeroen Verhulst, Koen Maes, Lientje De 
Schepper, Annick Van de Vyver, Kathleen De Schepper, Méline Rovillard, Kitty Schelfhout, Jan 
Creve, Jozef Schelfhout, Leentje Van Laere en Bram Massar, raadsleden; 

Jo Van Duyse,  algemeen directeur. 

 

Schepen Raf Van Roeyen  was  afwezig en werd verontschuldigd. 

 
             

Aan de raadsleden werd de agenda in de uitnodigingen als volgt meegedeeld: 

 

Openbare zitting: 

----------------------- 

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

02.  Opvolgingingsrapportering 2021 - Kennisneming  

03.  Vaststelling lastvoorwaarden aangaande assessmentproject Werklift voor kandidaten  

       die een OCMW-uitkering ontvangen - Goedkeuring  

04.  Vaststelling lastvoorwaarden voor het bouwen van kinderdagverblijf Windekind - Goedkeuring  

05.  Verkoop grond realisatie fietsersbrug Melsele - Goedkeuring 

 

 
Openbare zitting: 
 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verslag van de vergadering  van 31 augustus 2021. 

 

De directeur licht het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus 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 31 augustus 2021. 

 

De voorzitter vraagt of er vragen zijn voor het vragenkwartier.   

Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier. 

 

02. 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 voorzitter noteert dezelfde opmerkingen als tijdens de gemeenteraad. 

 

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. 

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. 

Door alle leden van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt kennis genomen van de 

opvolgingsrapportering 2021 van het lokaal bestuur Beveren. 

 

 

 



03. Het Sociaal Huis voorziet in een assessmentproject Werklift. 

 

Raadslid Benali, Vooruit, zegt dat er al tijdelijke werkervaringsprojecten bestaan waarmee het 

OCMW leefloners kan toeleiden naar jobs. Daarbij is het de bedoeling dat de begeleiders van 

het OCMW zich vooral focussen op mensen die een gebrek hebben aan soft skills. Dat wordt in 

dit voorstel basisattitudes genoemd. In het aanbestedingsdossier heeft men het over 

persoonlijke actieplannen. Dat komt ongeveer overeen met persoonlijke 

ontwikkelingsplannen die de trajectbegeleider van het OCMW zou moeten opmaken binnen 

de werkervaringsprojecten. Hij vraagt zich daarom af of dit niet eigenlijk een taak is van 

trajectbegeleiders van het OCMW om in voorbereiding van werkervaringsprojecten effectief 

de persoonlijke ontwikkelingsplannen op te stellen en werk te maken van de soft skills. Hij 

vraagt waarom dit wordt uitbesteed. Hij kan zich goed voorstellen dat het OCMW, omdat het 

over een langdurig project van vier jaar gaat, zelf mensen zal aanwerven of in dienst hebben 

om de mensen zelf voor te bereiden. Hij begrijpt niet goed waarom dit nodig is. 

 

Schepen Van Esbroeck stelt dat dit project “werklift” ondertussen al twaalf jaar loopt. Dit gaat 

in samenwerking met de trajectbegeleiders van tewerkstelling en opleiding. Zij gaan aan de 

slag samen met Groep Intro die gevestigd is op de sociale campus in het Pareinpark. Veel van 

de expertise komt van de dienst van Groep Intro die hierbij begeleidt. Het 

werkervaringsproject komt later. Dit wordt gebruikt als een oriënterende opleiding waarbij de 

mensen met leefloon gedurende drie maanden deeltijds aanwezig zijn. Er wordt zowel op een 

stuk opleiding ingezet aangaande attitudes die nodig zijn om naar het werk te kunnen gaan 

als het aanleren van een aantal praktische zaken. Er wordt gekeken welke richting deze 

mensen op kunnen in het vervolgtraject van tewerkstellingsprojecten. Er wordt bekeken of 

mensen misschien affiniteit hebben met de groendienst of met de horeca waardoor ze ingezet 

kunnen worden bij Koek en Ei, het sociaal restaurant. Het wordt dus voornamelijk gebruikt 

voor oriëntering. Er zijn hier al heel goede resultaten mee. Men wil dit op deze manier 

bestendigen, maar na een aantal jaren moet de openbare aanbesteding opnieuw worden 

uitgeschreven om de markt de kans te geven om daarop in te schrijven. Wanneer het OCMW 

dit zelf gaat doen moet het de competenties zelf verwerven. Hij doet het liever op deze 

manier en heeft daar veel vertrouwen in. Hij zou niet weten waarom de huidige werkwijze zou 

moeten worden verlaten. 

 



Raadslid Benali wil de competenties van de mensen bij Groep Intro niet in twijfel trekken. Zij 

hebben inderdaad ervaring met dit soort zaken. Hij vroeg vooral waarom het niet zelf wordt 

gedaan. Hij kan zich goed voorstellen dat veel OCMW’s dit zelf doen. Maar als er goede 

ervaringen zijn met Groep Intro en het levert resultaten op dan heeft hij er geen probleem 

mee dat het op deze manier wordt verdergezet en dat het nu terug op de markt komt omdat 

dat nodig is na een aantal jaar. Het is wel eens interessant om te weten wat de concrete 

resultaten zijn. 

 

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, … 

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. 

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad voor maatschappelijk welzijn tot het voeren 

van de opdracht 'opstarten assessmentproject Werklift voor kandidaten die een OCMW-

uitkering ontvangen'. 

Akkoord wordt gegaan met de vaststelling van de lastvoorwaarden hiervoor en goedkeuring 

te hechten aan de geraamde uitgave ten bedrage van 380 000 EUR exclusief btw of 459 800 

EUR inclusief 21% btw. 

Als gunningswijze wordt de openbare procedure gekozen. 

Dat houdt in dat de opdracht nationaal gepubliceerd wordt, en er dus geen partijen worden 

aangeschreven. 

 

 



04. In zitting van 9 december 2020 werd de ontwerpopdracht voor de nieuwbouw van 

kinderdagverblijf Windekind toegewezen aan Architectenbureau BARO Architectuur bvba uit 

Gent. 

 

Raadslid De Munck, Groen, zegt dat er voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf nu deze 

vaststelling is van lastvoorwaarden om goed te keuren. In de bijlage leest hij dat er voor de 

bouw van het verblijf subsidie wordt verwacht van ongeveer 800 000 EUR.  Er is 1,2 miljoen 

euro te ontvangen via de verkoop van de gronden van het oude gebouw Windekind. Voorlopig 

wordt het project geraamd op 3,7 miljoen euro, inclusief btw en ereloon. Rekening houdend 

met de wereldwijde stijging van de grondstoffenprijzen worden er twee prijsherzieningen 

meegegeven waarbij er wordt afgeklopt op 4 miljoen euro. De huidige verwachtingen in de 

bouwsector zijn echter van dien aard dat men nog een hoger kostenpercentage mag 

verwachten. Hij vraagt hoe de verschillende prijsherzieningen indien van toepassing 

budgettair worden opgevangen. Op de eerste voorgaande commissie werd gezegd dat boven 

op het te bouwen kinderdagverblijf mogelijks nog een uitbreiding komt, maar dan eerder 

voor kantoorruimte. Dit wordt mogelijk gemaakt binnen de te bouwen constructie. Hierbij de 

vraag wanneer het college weet welke piste zij gaat inslaan. In het ontwerp staat beschreven 

dat toegangswegen voorzien worden, maar niet precies waar. Hij heeft deze vraag ook al 

gesteld op de eerste commissie. Hij vraagt hoe het college de op- en afrit gaat organiseren 

voor het binnenbrengen van de kindjes. Hij vraagt of dat langs de Zwarte Dreef is of via de 

naastliggende parking Gravenplein. 

 

Schepen Van Esbroeck geeft aan dat er niet alleen in dit dossier prijsherzieningen zullen zijn. 

Dit geldt voor alle dossiers die momenteel opgestart worden. De stijging van de 

grondstofprijzen heeft enorme consequenties voor alle projecten. Dit is wel een relatief 

eenvoudige bouw, allemaal op het gelijkvloers. Hij hoopt toch concurrentiële prijzen te 

krijgen. Het project is vaak van een omvang die beheersbaar is en waar veel aannemers voor 

beschikbaar zijn. Hij hoopt dus competitieve prijzen te krijgen van de aannemers. Als het niet 

voldoende is omwille van de prijsherzieningen, dan zal bekeken moeten worden in de 

budgetten hoe dit kan worden opgelost. Het is niet de intentie om dit niet te doen. Langs de 

andere kant is het bedrag dat ingeschreven is voor de verkoop van de gronden van Windekind 

onderschat. Als hij kijkt wat de waarde nu zou zijn tegenover wat er in het begin is ingezet, 

dan maakt dat dezelfde evolutie en zal dit het verschil in kostprijs wel goed gaan maken.  



De funderingen worden inderdaad zodanig gemaakt dat er op kan voortgebouwd worden, 

maar de invulling zal in een latere legislatuur moeten gebeuren. Momenteel is er geen vraag 

naar en is er geen zicht op. Daarom zal het de beslissing van een toekomstige gemeenteraad 

zijn om daar eventueel in verder te gaan. Voor de toegangswegen is het zo dat in de beginfase, 

wanneer de parking er zoals nu bij ligt, men met de wagen Windekind kan bereiken via een 

voet-/fietspad dat tussen Windekind en Togenblik aangelegd zal worden. Maar ook langs de 

Zwarte Dreef waarbij het de bedoeling is om de parking van Togenblik te optimaliseren zodat 

deze voor beide gebruikt kan worden. Men gaat geen nieuwe parking aanleggen. Het is de 

bedoeling dat de mensen die een kindje komen afzetten via de Zwarte Dreef de parking van 

Togenblik gebruiken die gedurende de daguren toch heel weinig gebruikt wordt door 

anderen. De mensen kunnen van daar via het voet-/fietspad dat langs de kant van de parking 

ligt, de ingang bereiken. Daar komt de hoofdingang. 

 

Raadslid De Munck denkt niet dat het ooit de bedoeling was om veel verkeer te krijgen op de 

parking van het Togenblik. Het was bedoeld voor een dienstwagen, de pretcamionet en 

dergelijke. Wanneer men de ouders of grootouders daar frequenter gebruik van wil laten 

maken wordt het verkeer op de Zwarte Dreef verhoogd. De connectie aan de N70 is niet van 

dien aard dat dat goed gelegen is. Hij vraagt toch eens goed te bestuderen of er geen ander 

alternatief is.  

 

Schepen Van Esbroeck stelt dat het alternatief is om er een rondweg te voorzien wanneer de 

heraanleg van de parking gebeurd is. Maar het zou absurd zijn om dit enkel en alleen voor 

Windekind te voorzien. Hij hoopt dat zo veel mogelijk mensen hun kindje brengen met de 

fiets. Dat gebeurt tegenwoordig hoe langer hoe meer als hij ziet hoeveel bakfietsen en andere 

fietsen daar passeren op een dag. Hij ziet ook aan de scholen dat dit hoe langer hoe meer 

gebeurt. Er wordt bewust voor gekozen om geen nieuwe parking aan te leggen, omdat dit een 

stuk ruimtebeslag is dat men wil vermijden. 

 

Raadslid De Munck wil als laatste nog eens benadrukken dat dit een druk fietspunt is. Er is 

ook een veelvuldig gebruikt oversteekpunt. Hij vraagt er toch eens over na te denken en ook 

te kijken hoe groot de parking mag worden aan Togenblik. Dan nog zijn er langs de N70 

eventueel nog mogelijkheden. 

 



Schepen Van Esbroeck zegt dat het langs de N70 niet toegestaan zal worden. De huidige 

parking aan het Windekind is ook geen grote parking. Er komen veel mensen, maar die zijn 

allemaal na een kwartier terug weg. Het is niet de bedoeling om een parking te realiseren 

voor twintig auto’s. 

 

Raadslid De Munck denkt dat er wel veel rijbewegingen zullen zijn. Er kan worden bekeken of 

er verplicht naar rechts gereden moet worden zodanig dat men naar het rondpunt gaat en 

dan terug naar Beveren. Dat is een mogelijke oplossing om het makkelijker te maken. Dan 

moet men even naar Melsele en Cortewalle en dan terug. Dat zou het al veel veiliger maken. 

Dat is iets dat meegenomen zou moeten worden. 

 

Door de ontwerper werd intussen een definitief ontwerp opgemaakt inclusief 

aanbestedingsdossier. 

Algemeen wordt beslist tot het bouwen van kinderdagverblijf Windekind. 

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

lastvoorwaarden voor de bouw van kinderdagverblijf Windekind en hiervoor 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. 

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 mee 

geraamd 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. 

 

 

05. De gemeente Beveren gaat in samenwerking met de Afdeling Maritieme Toegang een 

fietsersbrug realiseren over de Expressweg 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.  

Algemeen beslissen de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn akkoord te gaan 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. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgelegde ontwerpakte. 

 

 

 Er waren geen punten in de geheime zitting. 

 

 
  

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

28 september 2021 en nodigt iedereen uit voor de volgende vergadering op dinsdag 26 oktober   

2021. 

 

 Hiermee eindigde de zitting. 

                Waarvan verslagschrift. 

                Op last:       

                algemeen directeur                                        de voorzitter, 

 

 
Jo Van Duyse        Veerle Vincke 


