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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 februari 2023

OPENBARE ZITTING

1 2023_RMW_00011 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  31 
januari 2023. - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31 januari 2023 wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
goedkeuring te hechten aan het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 31 januari 2023.

2 2023_RMW_00012 Nieuwe samenwerkingsovereenkomst CGG Waas en Dender 
voor de eerstelijnspsycholoog - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het Vast Bureau dd 7 november 2022 besloot  
Artikel 1 kennis te nemen van de evaluatie van de samenwerking tussen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Waas en Dender, gemeente Beveren met het Sociaal Huis, voor het aanbod van een halftijdse 
eerstelijnspsychologische functie. 
Artikel 2 de samenwerkingsovereenkomst verder te zetten in 2023 en uit te bereiden naar een 4/5e VTE 
eerstelijnspsycholoog.
Artikel 3 het budget ten bedrage van 74 736,98 EUR + 2,5 % index bij de eerstvolgende budgetwijziging te 
voorzien. 
Artikel 4 het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg toe te staan om jaarlijks in te zetten op een twee à drietal 
psycho-educatieve avonden voor alle inwoners.
Het Sociaal Huis legt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor. Deze gaat in op 1 maart 2023, de 
startdatum van 4/5e tewerkstelling. 

 
Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en 
Dender, Parklaan 14B, 9100 Sint-Niklaas, goed te keuren met ingang van 1 maart 2023. 
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Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt vanaf 1 maart 2023 alle voorgaande 
samenwerkingsovereenkomsten. 
 

3 2023_RMW_00010 Verkoop van landbouwgrond, Zillebeek te Beveren   - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De landbouwgrond gelegen te Beveren, Zillebeek, kadastraal gekend 3de afdeling, Beveren, sectie C 
nummers 11D met een oppervlakte van 3 373 m², werd na interesse van een aangelande voor aankoop,  te 
koop gesteld. De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 25 oktober 2022 de verkoop van deze 
grond, via de procedure van publieke verkoop, voor een minimumbedrag van 50 595 EUR (+ 12,50% kosten) 
goedgekeurd.  
Na voldoende publiciteit werd één geldig bod ingediend. De compromis is ondertekend en de ontwerpakte 
werd opgemaakt.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
het perceel landbouwgrond, gelegen te Beveren, Zillebeek, sectie C nummer 11D, met een oppervlakte van 3 
373 m² te verkopen.
Artikel 2
het ontwerp van de akte goed te keuren.
Artikel 3
tot het ontslaan van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de verplichting 
ambtshalve inschrijving bij het nemen van de overschrijving van de authentieke akte.
Artikel 4
tot het aanwenden van de opbrengst van de verkoop voor investeringsuitgaven van het OCMW.


