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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 28 maart 2023

OPENBARE ZITTING

1 2023_RMW_00014 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d.  28 
februari 2023. - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 februari 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. 28 februari 2023.

2 2023_RMW_00013 Uitstap en ontbinding Sociaal Verhuurkantoor Waasland - 
Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting
Het sociaal verhuurkantoor (SVK) Waasland stelde officieel de vraag aan OCMW Beveren om als deelgenoot 
een beslissing te nemen over het verlaten en ontbinden van de OCMW-vereniging SVK Waasland n.a.v. de 
nakende fusie voor woonmaatschappijen. 

In het kader van de nakende einddatum (30 juni 2023) voor de fusie van de werking van SVK Waasland in de 
drie voorgestelde regio's, waarbij Beveren zal vallen onder de woonmaatschappij Waasland-Oost. De OCMW-
vereniging SVK Waasland moet ontbonden worden na de verschillende fusiebewegingen en overdrachten 
van personeel. Vanaf 30 juni 2023 zal het SVK de huidige erkenning verliezen en de werking zal worden 
ingekanteld in de drie nieuwe woonmaatschappijen. 

Al het patrimonium moet voorafgaandelijk te worden overgedragen naar de nieuwe woonmaatschappijen. 
Het merendeel van het personeel zal worden overgenomen door Waasland-Midden. Waasland-Oost zal de 
SVK-werking overnemen op 12 juni 2023. Na de uitstap van de deelgenoten zal het SVK worden ontbonden. 

Het SVK vraagt dat alle deelgenoten op hun bestuursorgaan de uitstap uit de vereniging agenderen in maart, 
zodat zij tegen 6 april 2023 een algemene vergadering kunnen samenroepen om de uitstap én ontbinding te 
kunnen bestendigen. 

In bijlage vindt u het bericht van SVK Waasland samen met een overzicht van het stappenplan. 
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Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om akkoord te gaan met het verlaten van de 
OCMW-vereniging SVK Waasland en de ontbinding daarvan, na het afronden van de fusiebewegingen met de 
woonmaatschappijen. 

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
akkoord te gaan met het verlaten van de OCMW-vereniging SVK Waasland en de ontbinding daarvan, na het 
afronden van de fusiebewegingen met de woonmaatschappijen. 

3 2023_RMW_00015 Pachtoverdracht met pachtvernieuwing  - Kennisneming

Motivering

Inhoudelijke toelichting
De pachter van de grond gelegen te Beveren, Broekstraat, heeft pachtoverdracht aangevraagd aan zijn zoon, 
met ingang van 1 januari 2023. Deze pachtoverdracht is voorzien bij de wet (pachtwet art. 35), en geeft 
aanleiding tot pachtvernieuwing. De grond is kadastraal gekend 1e afdeling Beveren, sectie B nummer 150, 
met een oppervlakte van 7.640 m² en met een pachtprijs van 203,20 EUR.

Besluit

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist: 

Artikel 1
tot kennisneming van de pachtoverdracht met pachtvernieuwing, voor de landbouwgrond gelegen te 
Beveren, Broekstraat, sectie B 150.


