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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
 
Zitting van 29 maart 2018 
De zitting heeft plaats in de Sinterklaaszaal van het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99 in 
Sint-Niklaas. 
 
Aanwezig: 
Willem De Klerck, voorzitter 
Nathalie Van Garsse, Mike Nachtegael, Bernd Van Besauw, Walther Bruwiere, Liliane Verbeke, 
Johan Uytdenhouwen, Koen De Smet, Christine Meert, Bert De Laet, Eline De Bruyne, 
Saloua El Moussaoui en Mohamed Doudouh, leden 
Tjeu van Diessen, secretaris 
 
Willem De Klerck, voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 20.04 uur. 
 
 
AGENDA : 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 

Notulen raadszittingen – goedkeuring 
 
1. Conceptnotulen OCMW-raad van 01.03.2018 (openbare zitting) – goedkeuring 

 
De conceptnotulen van de OCMW-raad van 01.03.2018 (openbare zitting) worden met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
De voorzitter corrigeert dat het verhaal van de saneringsverplichting m.b.t. de eigendom in 
de Heistraat samen met vzw Den Azalee iets genuanceerder is dan in vorige raad gezegd. 
De saneringsverplichting zit niet helemaal bij de verkoper, maar er zit ook een ambtshalve 
sanering bij door OVAM. Op een volgende raad zal er nog in detail op worden 
teruggekomen. 

 
 
2. Mededelingen door de heer voorzitter 

 
- De goedkeuring van het Zorgpunt Waasland zit in de laatste rechte lijn. De volgende 

OCMW-raad zullen de vertegenwoordigers kunnen worden aangeduid. Op het volgende 
Bijzonder Comité Seniorenbeleid zullen alle leden van de raad worden uitgenodigd. 
Daar zal een overzicht van de stand van zaken gegeven worden. Voorafgaand zal al een 
presentatie met de stand van zaken worden doorgemaild. 
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- Op de Algemene Vergadering van Infohos, waar o.a. Eline en Koen aanwezig waren, is 
de jaarrekening 2016 goedgekeurd omdat er in die jaarrekening een provisie zit die de 
BTW-claim voor dat jaar afdekt. 
Verder is de BTW-claim ter sprake gekomen. Daar is een prejudiciële vraag gesteld aan 
het Europees Hof. 
Ten tweede verlopen er gesprekken met de heer De Smet, de enige die nog formeel in 
dienst was van Infohos. Daar lijkt een compromis in de maak. 
Problematiek van de responsabiliseringsbijdrage is de verwachting dat die niet kan 
worden verhaald bij de partners, omdat er teveel haken en ogen aan zitten. 
Dit verslag zal ook aan de raad worden bezorgd. 

 
- De derde mededeling is dat het overzicht van de taken die in aanmerking komen voor 

telewerk, bij de stukken voor deze raad zitten. 
Walther Bruwiere zou het beter gevonden hebben als het de vorige keer al was gebeurd. 
Maar hij dankt dat het nu gebeurt. 

 
 

Woonzorgnetwerk 
 

3. Boekhoudprogramma Zorgpunt Waasland – toewijzing – beslissing 
 
De voorzitter geeft een korte toelichting bij dit punt. Het gaat over een tijdelijk 
boekhoudprogramma in functie van het Zorgpunt Waasland. 
 
 
De Raad: 
 
Gelet op de principebeslissingen van de stuurgroep van de OCMW-vereniging in oprichting 
‘Zorgpunt Waasland’; 
 
Overwegende dat Zorgpunt Waasland nog geen rechtspersoonlijkheid heeft en daarom 
formeel nog geen engagementen kan aangaan; 
 
Gelet op het aanbod van Logins, in verband met een boekhoudprogramma (‘light’-versie); 
 
Overwegende dat binnen Zorgpunt Waasland het aanbod van Logins vergeleken is met het 
aanbod van Cipal/Schaubroeck; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dar er voor dergelijke kosten voor 
Zorgpunt Waasland 200.000 EUR voorzien is voor 2018; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
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Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Ten behoeve van de boekhouding van Zorgpunt Waasland in te gaan op de offerte van 
Logins dd. 22 januari 2018 tot het aankopen van een boekhoudpakket voor 2018. 
 
Art. 2: 
De boekhouding opdracht te geven, om de eventuele kosten door te factureren aan de 
partners van Zorgpunt Waasland, overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutel. 
 
 

4. Prijsbepaling afhaalmaaltijden - beslissing 
 
Het is de bedoeling om met dit proefproject in te schatten of de vraag aanwezig is. Alleen 
zal er niet gestart worden op 1 april 2018 maar op 23 april 2018, zodat het geheel 
communicatief nog beter kan worden voorbereid. 
 
De Raad: 
 
Overwegende dat het aanbieden van afhaalmaaltijden in koude lijn een leemte kan 
opvullen in de huidige dienstverlening voor buurtbewoners die geen boodschappen meer 
kunnen doen, niet meer kunnen koken… ; 
 
Overwegende dat de centrale keuken de extra productie kan realiseren; 
 
Gelet op het positief advies van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het positief advies van het coördinatieteam woonzorgnetwerk; 
 
Gelet op het positief advies van het Bijzonder Comité Seniorenbeleid van 13 maart 2018; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
Afhaalmaaltijden te voorzien tegen een kostprijs van 5,69 EUR per maaltijd. 
De doelgroep bestaat uit 65-plussers uit de buurt en gebruikers van onze dienstverlening. 
De maaltijden zullen op zes plaatsen opgehaald kunnen worden : 
- vanaf 23.04.2018 : 

LDC Den Aftrap, LDC De Wilg, SF De Priesteragie, WZC Populierenhof, WZC Het 
Lindehof 

- Vanaf 01.09.2018 : 
LDC Sinaai. 
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Sociale Dienst 
 

5. Evaluatie en bijsturing samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing van een sociale 
huurwoning, volgens artikel 24 §2 Kaderbesluit Sociale Huur - goedkeuring 
 
De voorzitter verduidelijkt dat de mogelijkheid van versneld toewijzen was voorzien in het 
besluit sociaal huren. Daarbij waren drie doelgroepen : kwetsbare jongeren, personen met 
een geestelijke ziekte en daklozen. 
 
Wat voorligt, zijn een aantal voorstellen tot bijsturing van het protocol. Een aantal daarvan 
zijn administratieve aanpassingen, zoals het wijzigen van contactpersonen in organisaties. 
Maar er is ook een inhoudelijke wijziging voor kwetsbare jongeren. Er moet een band met 
Sint-Niklaas kunnen worden aangetoond, maar ze hoeven er geen domicilie meer te 
hebben. Dat is bijvoorbeeld omdat ze regelmatig op het adres van de instelling waar ze 
verblijven, staan ingeschreven. De band met Sint-Niklaas moet voor een commissie worden 
aangetoond. 
 
Johan Uytdenhouwen vraagt of het verschil met de personen met een geestelijk 
gezondheidsprobleem niet te groot wordt. 
De voorzitter wijst erop dat die doorgaans verblijven in een van onze psychiatrische 
ziekenhuizen en daarom hier gedomicilieerd zijn. 
 
Johan Uytdenhouwen lijkt dit ook een goed systeem voor scholen waar kinderen een 
korting krijgen met kansenpas. Als kinderen bijvoorbeeld uit Lokeren komen, krijgen ze 
geen korting. 
Bert De Laet verwijst naar de initiatieven vanuit Sint-Niklaas om op dat punt samenwerking 
te krijgen met andere gemeenten. Die vraag moeten we blijven stellen. 
Saloua El Moussaoui wijst erop dat het erop neerkomt wat je prioriteit is: het uit 
Sint-Niklaas komen of het feit dat kinderen die in Sint-Niklaas op school zitten kansarm 
zijn. 
 
De voorzitter wijst in dit kader naar de inspanningen van schepen Sofie Heyrman om in het 
Waasland één lijn te krijgen op dit punt. 
 
Walther Bruwiere vraagt of hij het goed begrepen heeft dat mensen op deze manier op 
anderen, die al jaren op de lijst staan, voorrang hebben. Hij vindt dat men zich in de eerste 
plaats moet houden aan de lijst, en niet te snel voorrang toe te staan. Hij aanvaardt 
uitzonderingen, maar niet als ze structureel aanwezig zijn. Hij zal niet tegen deze 
maatregel stemmen, maar de ontwikkeling wel in het oog houden. 
 
De voorzitter antwoordt dat het over 5 toewijzingen op jaarbasis gaat. Dat is zeer 
uitzonderlijk. Maar in die situaties kan het oplossingen bieden. 

 
 

De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 26 januari 2017 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Maatschappij 
voor Huisvesting (SNMH) en de partnerorganisaties m.b.t. de versnelde toewijzing door de 
SNMH werd goedgekeurd; 
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Gelet op de beleidsdoelstelling van het OCMW-beleidsplan waar betaalbare huisvesting als 
hefboom om uit armoede te geraken wordt opgenomen; 
 
Gelet op het LAP (Lokaal ArmoedePlan) waarin de versnelde toewijzing van een sociale 
woning als actiepunt werd opgenomen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is deze samenwerkingsovereenkomst aan te passen na 
de evaluatie van één werkingsjaar; 
 
Gelet op het advies van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van 20 maart 2018; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
De aanpassingen aan het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing na de evaluatie van 
één werkingsjaar (zoals toegevoegd in bijlage), het verdere verloop en de samenwerking 
met de partnerorganisaties goed te keuren. 
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Versnelde toewijzing van een sociale huurwoning  
volgens  

artikel 24 § 2 Kaderbesluit Sociale Huur 
 
 

SAMENWERKINGSPROTOCOL (VERSIE 1-03-2018) 
 
 
Tussen de stad Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (hierna genoemd 
SNMH) en partnerorganisaties (hierna genoemd de aanvragende en/of begeleidende 
partnerorganisaties) wordt een samenwerkingsprotocol afgesloten houdende de versnelde 
toewijzing van sociale huurwoningen van de SNMH zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode van 12 oktober 2007 (hierna genoemd Kaderbesluit Sociale Huur).  
 
 
1. Wetgevend kader: artikel 24 § 2 Kaderbesluit Sociale Huur 
 
Artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur omschrijft dat bepaalde welomschreven 
organisaties de versnelde toewijzing van een sociale huurwoning aan een sociale 
huisvestingsmaatschappij kunnen vragen voor bepaalde welomschreven doelgroepen.  
 

1. Het OCMW dat ingevolge de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van 
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevoegd is 
voor de hulpverlening aan een dakloze, kan ten behoeve van die dakloze een versnelde 
toewijzing van een woning vragen, in overleg met het OCMW van de gemeente waar de 
betrokken woning gelegen is. 
 
2. Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een 
persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere 
jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende 
dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen. 
 
3. Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van volgende personen 
een versnelde toewijzing van een woning vragen: 
1° een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum 
op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing 
van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; 
2° een dakloze. 
 
4. Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de 
thuissituatie of een ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van een 
persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, 
een versnelde toewijzing van een woning vragen. 
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2. Aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie 
 
2.1 Partnerorganisaties en doelgroep 
 
In uitvoering van bovenstaand artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur wordt in dit 
samenwerkingsprotocol overeengekomen dat het OCMW Sint-Niklaas, CAW Oost-Vlaanderen, 
Beschut Wonen Waasland vzw, Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas, Psychiatrische 
Thuiszorg (PZT) Querido – Mozaïek (een samenwerkingsinitiatief tussen het APZ Sint-Lucia, de 
eerstelijnsactoren, GGZ Waas en Dender, BW Waasland, BW Pro Mente en PC Sint Hiëronymus), 
Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS): Mobiel Team 
Langdurige Zorg (PC Sint-Hiëronymus) en Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia), Centrum 
Geestelijke Gezondheid Waas en Dender, LIA vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw, Hof ter Welle vzw 
(hierna genoemd  ‘de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisaties’) een aanvraag kunnen 
doen tot een versnelde toewijzing van een sociale huurwoning van de SNMH.  
 
Dat houdt concreet in dat volgende aanvragende en/of begeleidende partnerorganisaties voor een 
specifieke doelgroep een versnelde toewijzing kunnen vragen, namelijk:  
 

1. het OCMW Sint-Niklaas kan ten behoeve van een dakloze persoon een versnelde 
toewijzing vragen.  

 
2. LIA vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw, Hof ter Welle vzw kunnen ten behoeve van een 
jongere die door toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere 
jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst, 
een versnelde toewijzing van een woning vragen.  
LIA vzw vertegenwoordigt in dit samenwerkingsprotocol de 4 organisaties, namelijk LIA 
vzw, Spoor 56 vzw, De Steiger vzw, Hof ter Welle vzw.  

 
3. CAW Oost-Vlaanderen kan ten behoeve van een dakloze persoon en een jongere die 
zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum (op voorwaarde dat de 
jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 
maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand) een versnelde toewijzing vragen. 

 
4. Beschut Wonen Waasland vzw, Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas, 
Psychiatrische Thuiszorg (PZT) Querido – Mozaïek, Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS): Mobiel Team Langdurige Zorg (PC Sint-
Hiëronymus) en Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia), Centrum Geestelijke Gezondheid 
Waas en Dender kunnen ten behoeve van een persoon met een geestelijk 
gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, een versnelde toewijzing van 
een woning vragen.  
Pro Mente vzw vertegenwoordigt de 6 organisaties waarbij vanuit deze organisaties het 
mandaat wordt gegeven aan de heer Bart Peleman om in overleg met de desbetreffende 
organisaties de aanvraag tot een versnelde toewijzing van een sociale huurwoning van de 
SNMH te doen. 
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2.2 Contactgegevens van partnerorganisaties 
 
Elke aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie is te bereiken via een vooraf bepaalde 
contactpersoon.  
Het secretariaat versnelde toewijzing voorziet een lijst van de contactpersonen en 
contactgegevens van alle partners/partnerorganisaties.  
 
2.3 Wijzigingen aan contactgegevens 
 
Elke wijziging van contactpersoon of contactgegevens zal worden doorgegeven aan de SNMH, aan 
het secretariaat versnelde toewijzing, en aan de aanvragende en/of begeleidende 
partnerorganisaties.  
Het secretariaat versnelde toewijzing voorziet een lijst van de contactpersonen en 
contactgegevens van alle partners/partnerorganisaties.  
 
 
3. Omschrijving doelgroep - kandidaat-huurder 
 
In uitvoering van bovenstaand artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur wordt in dit 
samenwerkingsprotocol overeengekomen dat een versnelde toewijzing van een sociale 
huurwoning enkel wordt toegewezen aan de in dit protocol welomschreven doelgroepen, namelijk:  
 

1. Dakloze (doelgroep A) 
“dakloze: de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen 
heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in 
een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt 
gesteld” (artikel 1 Kaderbesluit Sociale Huur) 

 
2. Persoon met geestelijk gezondheidsprobleem (doelgroep B) 
“een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen” 

 
3. Jongere (doelgroep C) 
“een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op 
voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het 
decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” 
“een persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere 
jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst” 

 
De kandidaat-huurder voor wie een aanvraag tot versnelde toewijzing wordt gedaan moet voldoen 
aan de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden zoals bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur.  
 
De kandidaat-huurder is in Sint-Niklaas (of deelgemeenten) gedomicilieerd, of is ambtshalve 
geschrapt waarbij het OCMW Sint-Niklaas bevoegd is.  
Voor doelgroep C1 en C2 vervalt de domicilievoorwaarde indien een lokale binding (bijvoorbeeld 
netwerk, school, familie) met Sint-Niklaas of deelgemeenten kan aangetoond worden. 
 
De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de 
voorwaarde van rationele bezetting. 
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De sociale huurwoning zal worden toegewezen op basis van het volledige beschikbare 
patrimonium met aangepaste typologie van de SNMH. Afwijkingen moeten gemotiveerd en 
goedgekeurd worden op een commissie.  
 
 
4. Verdeelsleutel en spreiding toewijzingen 
 
4.1  Verdeelsleutel 
 
Jaarlijks gebeuren 5% van de toewijzingen op basis van de mogelijkheid van versnelde toewijzing.  
 
Artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt dat het percentage van 5% wordt 
berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het aantal toewijzingen van de 5 jaren die 
voorafgaan aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. 
De toewijzingen in het kader van de herhuisvesting omwille van renovatie worden niet mee in 
aanmerking genomen voor de berekening van het aantal toewijzingen. 
 
De stad Sint-Niklaas, de SNMH en de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisaties komen 
onderling overeen om het jaarlijks percentage van 5% evenredig te verdelen over de 3 
doelgroepen. Op de eerste vergadering van de commissie versnelde toewijzing (hierna genoemd 
commissie) van elk jaar deelt de SNMH het aantal mogelijke effectieve toewijzingen via versnelde 
toewijzing voor dat jaar mee. 
 
Voor de jaarlijkse uitwerking daarvan wordt overeengekomen om een rotatiesysteem te hanteren.  
 
Voor jaarlijks 5 toewijzingen, verdeeld over de 3 doelgroepen, betekent dat onderstaand 
rotatiesysteem.  
Wanneer het aantal jaarlijkse toewijzingen wijzigt, wordt de wijziging jaarlijks doorgevoerd aan de 
laatste kolom van de rotatietabel. 
 
Jaar 1 (2017) A 1 B C 1 A 2 B 
Jaar 2 (2018) C 2 A 1 B C 1 A 2 
Jaar 3 (2019) B C 2 A 1 B C 1 
Jaar 4 (2020) A 2 B C 2 A 1 B 
Jaar 5 (2021) C 1 A 2 B C 2 A 1 
Jaar 6 (2022) B C 1 A 2 B C 2 
 
Doelgroep A1: dakloze persoon (vanuit OCMW) 
Doelgroep A2: dakloze persoon (vanuit CAW) 
Doelgroep B: persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem 
Doelgroep C1: jongere (vanuit CAW) 
Doelgroep C2: jongere (vanuit bijzondere jeugdbijstand) 
 
4.2 Spreiding van de toewijzingen over het jaar 
 
De stad Sint-Niklaas, de SNMH en de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisaties komen 
onderling overeen om voor het jaarlijks percentage van 5% geen verplichte spreiding van de 
toewijzingen over het jaar te hanteren.  
 
De commissie komt jaarlijks viermaal samen om de aanvragen tot versnelde toewijzing te 
bespreken. 
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Een werkingsjaar loopt vanaf de eerste commissie van een jaar, tot aan de eerste commissie van 
het volgende jaar. Elke ingediende aanvraag dient een toewijzing van een woonst volgens de juiste 
typologie te krijgen van de SNMH, voor de start van de eerste commissie van het volgende jaar, 
zoniet vervalt de aanvraag. 
 
 
5. Aanvraagprocedure en toewijzingsprocedure 
 
5.1 Aanvragen 
 
Aanvragen tot versnelde toewijzing kunnen ingediend worden tijdens elke commissiebijeenkomst.  
 
Het secretariaat van de commissie stelt een standaardaanvraagformulier ter beschikking. 
 
Een aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie kan voor zijn doelgroep verschillende 
aanvragen indienen per commissie. Per aanvraag wordt er een aanvraagformulier ingevuld en 
ingediend. De kandidaten moeten niet allen eenzelfde typologie van woonst nodig hebben.  
De partnerorganisatie bepaalt de volgorde waarin de kandidaten dienen te worden toegewezen.  
 
5.2 Motivering van versnelde toewijzing in de aanvraag 
 
De beslissing om een woning versneld toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere 
omstandigheden van sociale aard. Elke versnelde toewijzing die wordt doorgevoerd, moet 
voldoende gemotiveerd zijn.  
De aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie verbindt zich ertoe om bij de aanvragen tot 
een versnelde toewijzing een voldoende gemotiveerd verslag te voegen, waaruit blijkt dat de 
aanvrager voor wie versnelde toewijzing gevraagd wordt, voldoet aan de voorwaarden van de 
welomschreven doelgroep en aan de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden bepaald in het 
Kaderbesluit Sociale Huur. 
 
Een aanvraag bevat minstens volgende informatie:  

 Datum van aanvraag 
 Naam en rijksregisternummer van de kandidaat-huurder 
 Contactgegevens van de aanvragende en/of begeleidende organisatie 
 Aantonen dat aanvrager voldoet aan de omschrijving van doelgroep (voor doelgroep C1 en 

C2 dient bijkomend motivatie bij lokale binding vermeld te worden, indien de aanvrager 
geen domicilie in Sint-Niklaas noch deelgemeenten heeft) 

 Bewijs van inschrijving bij de SNMH (bijkomend dient de voorkeur bij de SNMH vermeld te 
worden, met motivatie indien er afwijkingen van een ruime voorkeur zijn) 

 Verslag met motivering van versnelde toewijzing 
 Inschatting van de nodige begeleiding met zelfstandig wonen als einddoel. 

 
5.3 Commissie versnelde toewijzing 
 
De aanvragen tot versnelde toewijzing met een voldoende motivatie worden besproken op de 
commissie. De commissie bekijkt of de aanvragen voldoen aan de gestelde voorwaarden 
(waaronder de voorwaarde van doelgroep en de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden zoals 
bepaald in het Kaderbesluit Sociale Huur). 
 
De commissie bepaalt vervolgens welke kandidaten voorgedragen worden. 
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De commissie komt jaarlijks viermaal samen tijdens de maanden februari, mei, augustus, 
november, telkens de eerste woensdag van de maand. 
 
Leden van de commissie zijn: SNMH, stad Sint-Niklaas, en de aanvragende en/of begeleidende 
partnerorganisaties, namelijk OCMW Sint-Niklaas, CAW Oost-Vlaanderen, Pro Mente vzw en LIA 
vzw.  
Elke organisatie duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan.  
 
De coördinatie en het secretariaat gebeuren door de stad Sint-Niklaas (voor contactgegevens zie 
de lijst met contactgegevens die door het secretariaat ter beschikking wordt gesteld). De stad Sint-
Niklaas is het aanspreekpunt bij vragen.  
Tijdens elke commissiebijeenkomst worden -rekening houdend met het beroepsgeheim- volgende 
punten besproken:  
- de lopende, reeds ingediende aanvragen (bijvoorbeeld: reeds toewijzing gekregen, actualisatie 
kandidaten die geen toewijzing kregen…); 
- de nieuwe aanvragen in overeenkomst met de nog mogelijke toewijzingen van het jaar; 
- de lopende verhuringen met begeleidingsovereenkomst; 
- de verhuringen waarvan de begeleidingsovereenkomst reeds werd afgesloten.  
 
Na elke commissiebijeenkomst wordt een beknopt verslag gemaakt.  
Bijkomend is er een jaarlijkse evaluatie van de algemene afspraken uit dit samenwerkings-
protocol. 
 
 
5.4 Vervolgprocedure na goedkeuring door de commissie  
 
Voor een commissie bezorgt de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie aan de SNMH 
de naam en het rijksregisternummer van de kandidaat (of kandidaten) waarvoor op de volgende 
commissie een aanvraag ingediend zal worden. 
 
De door de commissie goedgekeurde aanvragen worden doorgestuurd naar de SNMH.  
Indien de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie meerdere kandidaten voorstelt voor 
1 toewijzing, dan geeft de partnerorganisatie ook de volgorde door aan de SNMH.  
 
De aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie brengt de SNMH onmiddellijk op de 
hoogte indien de situatie van de cliënt dusdanig wijzigt, dat niet meer voldaan is aan de 
voorwaarden van versnelde toewijzing.  
De SNMH wordt aldus op de hoogte gebracht van elke wijziging in het dossier van de kandidaat-
huurder. 
 
Zodra een geschikte woonst met juiste typologie vrij is, brengt de SNMH de kandidaat-huurder op 
de hoogte. De SNMH brengt tezelfdertijd de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie 
op de hoogte.  
Indien meerdere kandidaten in aanmerking komen voor een toewijzing, dan wordt de volgorde 
volgens het rotatiesysteem gerespecteerd (zie punt 4.1).  
 
De cliënt, de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie en de SNMH komen samen om 
de begeleiding te bespreken. De SNMH stelt daarna de begeleidingsovereenkomst op.  
 
Vervolgens is er een tweede overlegmoment tussen de 3 partners waarbij de 
begeleidingsovereenkomst en de huurovereenkomst worden ondertekend. 
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Bij een effectieve toewijzing verwittigt de SNMH het secretariaat van de commissie en de 
aanvragende en/of begeleidende organisatie via de opgegeven contactgegevens. 
 
De sociale dienst van de SNMH bezoekt de nieuwe huurder binnen 2 tot 3 maand na ondertekening 
van de huurovereenkomst. 
 
Na 12 maand bespreken de begeleidende partnerorganisatie, de SNMH en de cliënt het al dan niet 
verlengen van de begeleiding en de begeleidingsovereenkomst. De SNMH brengt het secretariaat 
op de hoogte van deze verlenging of stopzetting.  
 
 
6. Begeleiding met begeleidingsovereenkomst 
 
De aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie verbindt zich ertoe een intensieve 
begeleiding te garanderen voor elke huurder die een toewijzing van de SNMH krijgt via de 
mogelijkheid van versnelde toewijzing.  
Die begeleiding met begeleidingsovereenkomst is een voorwaarde voor een toewijzing via 
versnelde toewijzing.  
 
De begeleiding moet, volgens het Kaderbesluit Sociale Huur, worden opgenomen in een 
begeleidingsovereenkomst tussen de kandidaat-huurder en de aanvragers of andere welzijns- of 
gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. Uit de begeleidingsovereenkomst moet 
blijken dat de kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te 
wonen en ook in staat zal zijn om zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen 
een duidelijk afgebakende termijn. Als voor een persoon voor wie een versnelde toewijzing is 
gevraagd op het einde van een begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld dat een voortzetting 
van de begeleidende maatregelen noodzakelijk is, wordt de begeleidingsovereenkomst verlengd 
voor een duidelijk afgebakende termijn. 
 
Een begeleidingsovereenkomst bevat minstens volgende informatie:  

 Geconcretiseerde doelstellingen (bijvoorbeeld behoud van de woning en een stabiele 
woonsituatie door het betalen van de huishuur, door het naleven van het intern 
huurreglement en het niet veroorzaken van overlast, door onderhoud van de woning als 
goed huisvader) 

 Wijze waarop de begeleiding zal worden georganiseerd (vorm, frequentie, contactgegevens 
begeleider) 

 Mogelijkheid tot verlengen voor een duidelijk afgebakende termijn 
 Mogelijkheid tot beëindigen na positieve evaluatie 
 Een informed consent. 

 
Het secretariaat van de commissie stelt een sjabloon van begeleidingsovereenkomst ter 
beschikking. 
 
De stad Sint-Niklaas, de SNMH en de aanvragende en/of begeleidende partnerorganisaties komen 
onderling overeen om een begeleiding van minimaal 12 maand te voorzien.  
De SNMH (sociale dienst) wordt betrokken bij het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst 
tussen cliënt, aanvragende en/of begeleidende partnerorganisatie, en SNMH.  
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De begeleidende organisatie brengt de SNMH op de hoogte, zowel van het verlengen als van het 
beëindigen (met al dan niet positieve evaluatie) van de begeleiding en de 
begeleidingsovereenkomst.  
 
 
7. Mogelijkheden tot weigering van een versnelde toewijzing door SNMH 
 
In uitvoering van bovenstaand artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur kan de 
verhuurder, in dit samenwerkingsprotocol de SNMH, het verzoek weigeren als: 
 
1. de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen 
2. niet aan alle voorwaarden wordt voldaan 
3. de verhuurder in het jaar van de aanvraag al 5 % toewijzingen heeft gedaan op basis van de 
mogelijkheid tot versnelde toewijzing 
4. in het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, de persoon voor wie een 
versnelde toewijzing wordt gevraagd, behoort tot een doelgroep waarvoor een voorrang van 
minimaal 4 % toewijzingen op jaarbasis is bepaald. 
 
In uitvoering van artikel 22 van het Kaderbesluit Sociale Huur kan de verhuurder, in dit 
samenwerkingsprotocol de SNMH, de toewijzing van een sociale huurwoning gemotiveerd 
weigeren aan de kandidaat-huurder die huurder van de verhuurder is of geweest is en: 
1. van wie de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van artikel 98 § 3, 2° van de Vlaamse 
Wooncode; 
2. die de woning van de verhuurder bewoont of heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij 
ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is. 
 
In plaats van de toewijzing te weigeren kan de verhuurder de kandidaat-huurder de aanvaarding 
van begeleidende maatregelen opleggen. In dat geval sluit een welzijns- of 
gezondheidsvoorziening een begeleidingsovereenkomst met de kandidaat-huurder. 
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Ondertekening van het samenwerkingsprotocol versnelde toewijzing van een 
sociale huurwoning, volgens artikel 24 § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur 
 
 
Voor het stadsbestuur Sint-Niklaas 
Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Johan Verhulst Marijke Henne Lieven Dehandschutter 
stadssecretaris schepen burgemeester 
 
 
 
 
Voor de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
William Griffithsstraat 92, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Geert Verhoeve   Marijke Henne 
directeur   voorzitter 
 
 
 
 
Voor het OCMW Sint-Niklaas 
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Tjeu van Diessen  Willem De Klerck 
secretaris    voorzitter 
 
 
 
 
Voor CAW Oost-Vlaanderen 
Gasmeterstraat 81b, 9100 Sint-Niklaas  
  
 
 
Els Goossens 
Coördinator regio Waas en Dender 
 
 
  



 15 

 
Voor Beschut Wonen Waasland vzw 
Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Peter Marissen 
secretaris raad van bestuur 
 
 
Voor Initiatief Beschut Wonen Pro Mente Sint-Niklaas (Pro Mente vzw) 
Hazewindstraat 41, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Peter Van Stappen   Stefaan Baeten     
coördinator   voorzitter 
 
 
Voor Psychiatrische Thuiszorg Querido – Mozaïek  
Papenakkerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Peter Marissen   Nele Martens 
algemeen directeur   coördinator 
 
 
Voor Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS):  
Mobiel Team Langdurige Zorg (PC Sint-Hiëronymus) 
Hazewindstraat 7, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Stefaan Baeten  
algemeen directeur 
 
 
Voor Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS):  
Mobiel Team Acute Zorg (APZ Sint-Lucia) 
Papenakkerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Peter Marissen 
algemeen directeur 
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Voor Centrum Geestelijke Gezondheid Waas en Dender  
Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas 
 
 
 
Ben Engelen 
directeur 
 
 
Voor Lia vzw 
Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster 
 
 
 
Stijn Deriemaeker 
algemeen directeur 
 
 
Voor Spoor 56 vzw 
Jagerstraat 32, 9220 Hamme  
 
 
 
Robert Impens 
algemeen directeur 
 
 
Voor De Steiger vzw 
Torenstraat 30, 9160 Lokeren  
 
 
 
Marniek De fauw 
algemeen directeur 
 
 
Voor Hof ter Welle vzw 
Anna Piersdreef 1, 9120 Beveren  
 
 
 
Guy Tindemans 
algemeen directeur 
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Werken 
 

6. Verbouwing dienstencentrum De Wilg / sociaal restaurant De Variant 
a) pv van opening van de inschrijvingen – kennisname 
b) heraanbesteding perceel 1 (ruwbouw en afwerking) – goedkeuring 
c) vaststelling wijze van gunnen percelen 2, 3 en 4 (technieken) – goedkeuring 

 
Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. De voorzitter verduidelijkt dat dit te maken heeft 
met de gesprekken tussen de ingenieurs, architect en advocaten. 
 
Johan Uytdenhouwen vraagt nadere uitleg wat precies het juridische probleem is. 
De secretaris schetst de situatie. Er waren in de aanbesteding 4 percelen, waarvan er slechts 
op één inschrijvingen kwamen. En dat waren slechts twee inschrijvingen, die bovendien 
meer dan 17,5% boven de schattingsprijs lagen. 
Het is duidelijk dat er op een of andere manier heronderhandeld en/of heraanbesteed moet 
worden. De discussie is in één perceel, hetzelfde voor alle percelen, enz. Daar is men het 
nog niet over eens wat het beste én juridisch meest aanvaardbare voorstel is. Dat moet op 
punt gezet worden. 
Het geheel zal dan met een voorstel op het Bijzonder Comité Seniorenbeleid van 
24 april 2018 worden voorgelegd, om dan tot een beslissing te komen op de volgende raad. 
 

 
7. Vervanging personenlift appartementen Sint-Rochus 

a) principe – goedkeuring 
b) vaststelling lastenboek en wijze van gunnen - goedkeuring 
 
Walther Bruwiere herinnert zich dat hij aanwezig was bij de opening. Die zou gebeuren door 
minister Daerden, maar die kwam toen niet. Hij stuurde één van zijn kabinetsmedewerkers. 
Zelf woont hij in een gebouw, waar een lift al 30 jaar meegaat. 
Had men hier destijds niet door dat deze lift niet goed was ? Hoe komt het dat men dit in 
bouwdossiers altijd weer tegenkomt ? Toen al hadden bewoners opmerkingen. 
 
De voorzitter antwoordt dat de inschatting van de technici is dat het vervangen de beste 
oplossing is. Er zit in de nieuwe bestelling ook een garantie. 
Het is ook zo dat de raming tamelijk hoog is gesteld. De feitelijke prijs zou wel duidelijk 
lager moeten zijn. 
 
De secretaris antwoordt dat het aansprakelijk stellen van de aannemer in dit geval niet 
meer mogelijk is, omdat die failliet is. Er zijn in de voorbije jaren al veel problemen 
geweest, die soms al maanden aansleepten. Vandaar nu het voorstel om een nieuwe lift te 
plaatsen. 
Het feit dat een dergelijke lift naar voren komt bij een aanbestedingsprocedure heeft te 
maken met het feit dat een aannemer die voldoet aan de technische en administratieve 
bepalingen en de laagste prijs biedt, de gunning moet krijgen. Dat geldt ook als er 
problemen verwacht worden. 

 
 

De Raad: 
 
Overwegende dat de personenlift van de appartementen Sint-Rochus niet meer gebruikt 
mag worden, gelet op de risicoanalyse van AIB Vinçotte; 
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Overwegende dat de aannemer Leten in faling is; 
 
Overwegende dat geen onderhoudscontract werd afgesloten; 
 
Gelet op het bestek, opgemaakt in 3P, waarin het advies van de preventieadviseur verwerkt 
is; 
 
Overwegende dat de kosten geraamd worden op 75.000 EUR; 
 
Overwegende dat een onderhandelingprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kan 
uitgeschreven worden; 
 
Overwegende dat prijs gevraagd zal worden bij 
- Schindler 
- Thyssen Krupp 
- Kone 
- Vero liften 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten voorzien zijn onder 
rekening 22911000, beleidsitem 095002; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1: 
Principieel akkoord te gaan met de vervanging van de personenlift in de appartementen 
Sint-Rochus. 
 
Artikel 2: 
Het bestek met raming 75.000 EUR excl. btw goed te keuren. 
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Artikel 3: 
Ermee akkoord te gaan een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
op te starten en hierbij volgende aannemers aan te schrijven : 
- Schindler 
- Thyssen Krupp 
- Kone 
- Vero liften 

 
 

Diensten 
 

8. Opleiding ‘basis vergadertechnieken’ en ‘omgaan met alternatieve werkvormen tijdens 
werkoverleg’ 
a) principe – goedkeuring 
b) procedure en wijze van gunnen - goedkeuring 
 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanuit de cluster zorg om een opleiding ‘basis vergadertechnieken’ en 
‘omgaan met alternatieve werkvormen tijdens werkoverleg’ te organiseren; 
 
Gelet op de raming ten bedrage van 3.000 EUR excl. btw; 
 
Overwegende dat uit deze raming blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking kan worden georganiseerd; 
 
Gelet op de voorgestelde gunningcriteria; 
 
Gelet op het advies van de dienst vorming, dat verwerkt zal worden in de prijsvraag; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn 
onder algemene rekening 61430000 011202 actie OCMW160203; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
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Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Het principe goed te keuren om een procedure op te starten om een externe firma aan te 
stellen voor een opleiding ‘basis vergadertechnieken’ en ‘omgaan met alternatieve 
werkvormen tijdens werkoverleg’. 
 
Artikel 2 : 
De procedure, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en wijze 
van gunnen goed te keuren. 

 
 
9. Opleiding ‘leiding geven in de zorg’ 

a) principe – goedkeuring 
b) procedure en wijze van gunnen - goedkeuring 

 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanuit de cluster zorg om een opleiding ‘leiding geven in de zorg’ te 
organiseren; 
 
Gelet op de raming ten bedrage van 950 EUR excl. btw per dag ; 
 
Overwegende dat uit deze raming blijkt dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking kan worden georganiseerd; 
 
Gelet op de voorgestelde gunningcriteria; 
 
Gelet op het advies van de dienst vorming, dat verwerkt zal worden in de prijsvraag; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn 
onder algemene rekening ; 61430000 011202 actie OCMW160203; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Het principe goed te keuren om een procedure op te starten om een externe firma aan te 
stellen voor een opleiding ‘leiding geven in de zorg’. 
 
Artikel 2 : 
De procedure, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, en wijze 
van gunnen goed te keuren. 
 
 

10. Vorming voor maatschappelijk werkers sociale dienst 
a) principe – goedkeuring 
b) toewijzing – beslissing 

 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanuit de sociale dienst om een vorming te organiseren voor de 
maatschappelijke medewerkers; 
 
Overwegende dat hiervoor de firma Bind-kracht werd gecontacteerd die in het verleden 
deze vormingen al had georganiseerd; 
 
Gelet op de ontvangen offerte; 
 
Overwegende dat onderzoek uitwijst dat deze offerte als marktconform kan worden 
beschouwd; 
 
Gelet op het financieel advies waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn 
onder algemeen rekening nummer 61430000 011202 actie OCMW160203; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Het principe goed te keuren dat er een procedure wordt opgestart voor aanstelling van een 
externe firma die opleiding voor de maatschappelijk medewerkers van de sociale dienst zal 
organiseren. 
 
Artikel 2 : 
De firma Bind-kracht hiervoor toe te wijzen. 
Inhoud toewijzing: 
Voor de vorming en het theoretisch deel wordt per vormingsdag een vergoeding van 
800 EUR gevraagd. Totaal voor 4 dagen is 3200 EUR + 672 EUR btw = 3.872 EUR. 
Voor de supervisie wordt een vergoeding voorgesteld van 400 EUR voor een halve dag van 
3 uur effectieve vorming. Totaal is 1600 EUR+ 336 EUR btw = 1.936 EUR. 
Vervoer, voorbereiding, nabespreking, documentatie zijn hier inbegrepen. 
 
Artikel 3: 
De betrokken firma van deze beslissing in kennis te stellen. 
 
 

11. ICT – consultancy Microsoft SCCM 
a) beslissing college van burgemeester en schepenen van 05.03.2018 – kennisname 
b) toewijzing – beslissing 
 
De Raad: 
 
Gelet op de succesvolle implementatie van Microsoft SCCM voor beheer en inventarisatie 
van Microsoft eindapparatuur; 
 
Overwegende dat de afdeling ICT vraagt gebruik te maken van zes dagen consultancy;  
 
Gelet op de opgevraagde offerte bij de firma Cronos in het kader van het raamcontract van 
Brugge; 
 
Gelet op de vastgestelde verdeelsleutel van 60 %(stad) 40 % (OCMW); 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat voldoende kredieten beschikbaar zijn op 
algemeen rekening nummer 61311000 011900; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2018 
houdende gunning van consultancy voor Microsoft SCCM; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
5 maart 2018 houdende gunning van consultancy Microsoft SCCM. 
 
Artikel 2 : 
Het voorzien van 6 dagen consultancy Microsoft SCCM te gunnen aan de firma Cronos, 
Veldkant 35A te 2550 Kontich, tegen het bedrag van 5.813,02 EUR, inclusief btw, en voor 
deze aankoop de standaard verdeling 60/40 stad/OCMW toe te passen (60 % of 
3.487,81 EUR (incl. btw) voor rekening van het stadsbestuur, 40 % of 2.325,21 EUR 
(incl. btw) voor rekening van het OCMW).  
 
Artikel 3 : 
Het stadsbestuur op de hoogte te stellen van deze beslissing  
 
 

12. ICT – uitbreiding disk opslagcapaciteit 
a) beslissing college van burgemeester en schepenen van 12.03.2018 – kennisname 
b) toewijzing – beslissing 
 
De Raad: 
 
Gelet op de vraag vanwege de afdeling ICT om de opslagcapaciteit voor de stad en het 
OCMW uit te breiden, dit voor de toenemende vraag om opslagcapaciteit op de bestaande 
servers; 
 
Overwegende dat voor deze opdracht kan worden teruggevallen op het lopende 
raamcontract met Cipal dv; 
 
Gelet op de vastgestelde verdeelsleutel van 60 %(stad)/40 % (OCMW); 
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Gelet op het financieel advies waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar  zijn op 
enveloppe 2014/006  008 rekening 24100000 BI 011902; 
 
Overwegende dat de financiële dienst voorstander is van rechtstreekse facturatie aan 
OCMW wat hun gedeelte betreft; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2017 
houdende gunning van de uitbreiding disk opslagcapaciteit; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Artikel 1 : 
Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
12 maart 2018 houdende gunning van de uitbreiding disk opslagcapaciteit. 
 
Artikel 2 : 
Gelet op het lopende raamcontract voor het vernieuwen van servers, SAN, back-upsystemen 
en toebehoren en het uitbreiden van de disk opslagcapaciteit met 14 extra disks te gunnen 
aan de firma Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel, tegen een totaalbedrag van 
6.543,18 EUR + 1.374,07 EUR (21% btw) = 7.917,25 EUR.  
 
Artikel 3 : 
Akte te nemen van de verdeelsleutel 60% (stad)- 40%(OCMW). Dit resulteert in volgende 
deelbedragen:  
- stadsbestuur: 3.925,91 EUR + 824,44 EUR (21%btw) = 4.750,35 EUR 
- OCMW: 2.617,27 EUR + 549,63 EUR (21% btw) = 3.166,90 EUR. 
 
Artikel 4 :  
Het stadsbestuur op de hoogte te stellen van deze beslissing. 
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13. ICT - verlenging onderhoud Checkpoint 

a) beslissing college van burgemeester en schepenen van 19.03.2018 – kennisname 
b) toewijzing – beslissing 
 
De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 maart 2017 
waarbij het onderhoudscontract Checkpoint Firewall voor de periode 1 mei 2017 tot 
1 mei 2018 werd gegund aan de firma Truegen bvba, Noorderlaan 29 2030 Antwerpen;  
 
Overwegende dat de afdeling ICT opnieuw een onderhoudscontract voor 1 jaar wenst af te 
sluiten; 
 
Gelet op de raming t.b.v. 30.000 EUR (inclusief btw); 
 
Gelet op de gehouden prijsvraag;  
 
Gelet op de vastgestelde verdeelsleutel van 60 %(stad)/40 % (OCMW); 
 
Gelet op het financieel advies waaruit blijkt dat er voldoende kredieten beschikbaar zijn op 
rekening 61320000 011902; 
 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2018 
houdende gunning van de verlenging voor onderhoud Checkpoint; 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen 
en diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
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Artikel 1 : 
Kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 
19 maart 2018 houdende gunning van de verlenging voor onderhoud Checkpoint. 
 
Artikel 2 : 
Het verlengen van het onderhoudscontract Checkpoint voor de periode 1 mei 2018 tot 
1 mei 2019 te gunnen aan de firma TrueGEN bvba, Noorderlaan 29 2030 Antwerpen, voor 
een bedrag van 24.575,11 EUR + 5.160,64 EUR (21 % btw) = 29.735,75 EUR. 
 
Artikel 3 : 
Aan de firma TrueGEN bvba tevens 15 True Security Credits (7,5 dagen ondersteuning) te 
gunnen, voor een totaalbedrag van 7.125 EUR + 1.496,25 EUR (21 % btw) = 8.621,25 EUR. 
 
Artikel 4 : 
Op basis van voorgaande bedragen volgende totaalbedragen per entiteit vast te stellen:  
-voor het stadsbestuur: 19.020,07 EUR + 3.994,21 EUR (21 % btw) = 23.014,28 EUR.  
-voor het OCMW: 12.680,04 EUR + 2.662,81 EUR (21 % btw) = 15.342,85 EUR.  
 
Artikel 5 :  
Het stadsbestuur op de hoogte te stellen van deze beslissing. 

 
 
14. Extern bouwkundig adviseur Abetec – aanpassing tarieven – beslissing 
 

De voorzitter licht het agendapunt toe. 
 
 

De Raad: 
 
Gelet op de beslissing van het vast bureau op 14 maart 2011 waarbij Abetec werd 
aangeduid als extern bouwkundig adviseur voor een aantal bouwprojecten, waaronder het 
bouwproject Baensland, tegen vastgelegde dagtarieven (2011 – 2015) ; 
 
Overwegende dat onderdelen van het bouwproject Baensland nog in uitvoering zijn : 
- nazorg wzc De Gerda 
- flats Bokkenhof 
- 5 appartementen Kongostraat; 
 
Overwegende dat de tarieven van de projectverantwoordelijke jaarlijks geïndexeerd worden; 
 
Gelet op de vraag van Abetec om de tarieven vanaf 2018 te verhogen van 680 EUR naar 
697 EUR per dag en voor 2019 naar 714,42 EUR per dag; 
 
Overwegende dat deze prijsaanpassing gerechtvaardigd is; 
 
Gelet op het financieel advies, waaruit blijkt dat er voldoende budget voorzien is op 
rekening 61311000 011900 (consultancy voor externe bouwadviseur); 
 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren; 
 
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Op voorstel van de heer voorzitter; 
 
Besluit eenparig : 
 
Enig artikel : 
Aan Abetec, Vlassenhout 8 te Dendermonde een tariefaanpassing toe te staan als extern 
bouwkundig adviseur naar 697 EUR per dag met ingang van 01.01.2018 en naar 714,42 EUR 
per dag met ingang van 01.01.2019. 

 
 
14.bis Agendapunt op vraag van raadslid Johan Uytdenhouwen : 

Aanbod van mondzorg aan senioren woonzorgcentra en thuiszorg 
 
De voorzitter verduidelijkt dat er ten aanzien van dit punt, in overleg met de indiener een 
voorstel wordt gedaan om op vier punten te gaan werken. 
 
Johan Uytdenhouwen had in zijn aanvankelijk voorstel ook de evaluatie zelf gestoken, 
omdat hij had vastgesteld dat in de overeenkomst een evaluatie was afgesproken. Hij 
vraagt om die evaluatie aan alle raadsleden ter beschikking te stellen. 
Het bleek niet mogelijk om met alle vijf de woonzorgcentra in het kader van het 
Gerodentproject op dezelfde manier te blijven werken. Daardoor moest het aanbod 
terugvallen op 2 van de 5 woonzorgcentra. Vandaar dat hij de link heeft gelegd met het 
succesvolle project Tand-em van het wijkgezondheidscentrum. Daarvoor zou er alleen een 
behandeleenheid moeten worden aangekocht. Dat zou dan niet alleen voor de bewoners 
van de woonzorgcentra kunnen dienen, maar ook voor – bijvoorbeeld – kansarmen. 
 
De voorzitter heeft hem gecontacteerd om in een ruimer kader te kijken. En als er 
alternatieven zijn, zoals bijvoorbeeld het project van de hygiënisten, is dat iets wat 
ondersteund moet worden. Bij de evaluatie in oktober 2018 zal bekeken moet worden hoe 
het geheel werkt en geëvalueerd kan worden. Dat zou moeten gebeuren in de raad van 
oktober 2018. 
 
 
De Raad:  
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Gelet op de wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de raad van het OCMW van Sint-Niklaas voor dit punt in openbare zitting 
vergaderde; 
 
Rekening houdend met het bijkomend agendapunt ‘Aanbod van mondzorg aan senioren 
woonzorgcentra en thuiszorg’ en het voorstel van beslissing van raadslid Uytdenhouwen; 
 
Besluit eenparig :  
 
Enig artikel : 
Bovenop de lopende initiatieven (de samenwerking met Gerodent, de mondzorgteams, het 
actieplan chronisch zieken, …) de komende maanden te komen tot een integraal 
mondzorgplan voor zorgbehoevende senioren op basis van:  

- Het Gerodent-project met eventueel bijkomende afspraken rond tandzorgen;  
- Een samenwerking met AZ Nikolaas in het kader van de werkgroep tandzorg; 
- Een samenwerking met de Arteveldehogeschool (o.a. rond stagemogelijkheden 

onder begeleiding, …); 
- Een samenwerking met lokale tandartsen (bijv. een samenwerking met WGC De 

Vlier en/of de lokale tandartsen, …); 
- ….     

Dit mondzorgplan zal in samenspraak met het Bijzonder Comité Seniorenbeleid verder 
worden uitgewerkt. De bedoeling is om het plan voor te leggen op de OCMW-raad van 
oktober 2018.  
We voorzien voor de uitwerking van dit plan 20.000 euro binnen het budget kwaliteitszorg. 

 
 
Al de punten van de agenda afgewerkt zijnde, sluit voorzitter de vergadering van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
 

Namens het OCMW: 
 
 
 
 

 
 
Tjeu van Diessen        Willem De Klerck 
secretaris        voorzitter 


