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Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 december 2022

Afdeling stafdiensten - Team beleid

2 2022_RMW_00060 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland - 
Kennisneming

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Veerle Vincke, voorzitter raad; de heer Marc Van de Vijver, burgemeester; de heer Filip Kegels, 
schepen; mevrouw Katrien Claus, schepen; de heer Boudewijn Vlegels, schepen; de heer Raf Van Roeyen, 
schepen; mevrouw Ingeborg De Meulemeester, schepen; de heer Dirk Van Esbroeck, schepen; de heer Roger 
Heirwegh, raadslid; de heer Werner Maes, raadslid; de heer Johan Smet, raadslid; de heer Andre Buyl, 
raadslid; de heer Ernest Smet, raadslid; mevrouw Ann Cools, raadslid; de heer Issam Benali, raadslid; 
mevrouw Lien Van Dooren, raadslid; de heer Jens De Wael, raadslid; mevrouw Dominique Tielens, raadslid; 
de heer Jan Van De Perre, raadslid; mevrouw Karolien Weekers, raadslid; de heer Stijn De Munck, raadslid; de 
heer Jeroen Verhulst, raadslid; de heer Koen Maes, raadslid; mevrouw Lientje De Schepper, raadslid; 
mevrouw Annick Van de Vyver, raadslid; mevrouw Kathleen De Schepper, raadslid; de heer Bram Massar, 
raadslid; mevrouw Méline Rovillard, raadslid; mevrouw Leen Van Laere, raadslid; de heer Jozef Schelfhout; 
de heer Victor Catry; de heer Guy Tindemans; de heer Jo Van Duyse, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Inge Brocken, raadslid; mevrouw Marijke De Graef, raadslid; de heer Jan Creve, raadslid

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Op 1 januari 2019 werden de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten overgedragen vanuit het OCMW 
Beveren naar het Zorgpunt Waasland en startte de werking en de exploitatie van deze nieuwe organisatie. 
De vier besturen (Kruibeke, Zwijndrecht, Sint-Niklaas en Beveren) hebben samen het Zorgpunt Waasland 
opgericht, met als hoofddoelstelling, het in de toekomst kunnen blijven verzekeren van een aanbod vanuit 
de openbare (gemeentelijke) sector in de woon- en thuiszorg.
De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 20 november 2019 het origineel meerjarenplan 
2020-2025 goedgekeurd. 
In de beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd opgenomen dat het 
strategisch meerjarenplan en het operationeel plan voorgelegd wordt ter advies aan het vast bureau.
In de aanpassing van het meerjarenplan van het Zorgpunt Waasland werden volgende toelagen voorzien 
vanuit het lokaal bestuur Beveren: 
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In de aanpassing van meerjarenplan van het lokaal bestuur Beveren werden volgende investeringstoelagen 
extra opgenomen: 

• NR-DIV-013: investeringstoelage inrichting Lokaal dienstencentrum Sabot: 166.324 euro in 2023.
• NR-DIV-014:investeringstoelage herinrichting Lokaal dienstencentrum De Beuken: 93.011 euro in 

2023.
• NR-DIV-015: investeringstoelage herinrichting na verbouwing WZC Boeyé-Van Landeghem : 43.678 

euro in 2023. 
Omwille van de verschillende timing tussen de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan door ZPW 
en door het lokaal bestuur Beveren, werden bovenstaande extra investeringstoelagen nog niet opgenomen 
in de aanpassing van het meerjarenplan van ZPW. ZPW heeft de intentie om deze extra onderhandelde 
toelagen op te nemen in een volgende aanpassing van het meerjarenplan ZPW. 

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur
Beheersovereenkomst tussen het Zorgpunt Waasland en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht

Financiële en beleidsinformatie

Visum: visum verleend mits voorwaarden

Motivering
op basis van de inhoudelijke toelichting en de documenten in bijlage wordt visum verleend onder 
voorbehoud van goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 2022/II om volgende redenen:
-kredietcontrole: de in de inhoudelijke toelichting opgesomde kredieten met betrekking tot ZPW werden 
opgenomen in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 2022/II die voorgelegd wordt aan de Raad van 13 
december e.k. 
-wetmatigheidscontrole: in orde
-regelmatigheid: in orde

Financiële informatie

Algemene rekening  6494100/6494101/6640004

Beleidsitem  0953-69/0953-00

Kostenplaats  69

Bedrag 3183051,60

Beschikbaar krediet 3183051,60

Subproject (enkel voor 
investeringen)

 

Actieplan 03.02/03.03

Actie 03.02.01/03.03.03/03.03.04

Stemming op het besluit
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist

Artikel 1
kennis te nemen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 Zorgpunt Waasland.

Bijlagen
1. D. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 3.pdf
2. E. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Presentatie Financieel Overzicht_Final.pdf
3. A. Meerjarenplanaanpassing 2022.pdf
4. B. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 1 - projectopvolging Q3.pdf
5. C. Meerjarenplanaanpassing 2022 - Bijlage 2 - Omgevingsanalyse.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Algemeen directeur

Jo Van Duyse

Voorzitter

Veerle Vincke


