
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN d.d. 28 MEI 2021 

=================================================== 

 

VOORZITTER: Intussen is de raad voor maatschappelijk welzijn begonnen. En we beginnen 

met de goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van 26 maart 2021. Zijn daar opmer-

kingen? Nee? Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming. Raadsleden, die anders wensen 

te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Wie stemt voor? En dat 

is eenparig. Punt 2, gemeenschappelijk arbeidsreglement voor stad en OCMW, diverse aanpas-

singen, goedkeuring. Ik denk dat dat vorige keer al gestemd was in de gemeenteraad. 

BUYSROGGE: Ik wou dat ook zeggen. 

VOORZITTER: Ik vermoed – maar ik kijk naar jullie – of die stemming identiek is? Was dat 

voor iedereen akkoord? Ja, dan is dat eenparig. Dan zijn we gekomen aan punt 3, welzijnsver-

eniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland, jaarrekening 2020, advies. Schepen? 

CALLAERT: Toegelicht in de commissie. 

VOORZITTER: Zijn daar vragen? Nee? Dan gaan we stemmen. Raadsleden, die anders wensen 

te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Nee? Dan stemmen we. 

Wie stemt voor? En dat is ook eenparig. Punt 4, welzijnsvereniging Dienst Schuldbemiddeling 

Waasland, jaarrekening 2020, advies. Oei, hier valt iets uit. Ik ben iedereen kwijt. Ja, oké. Goed, 

dus waren daar nog extra vragen over? Dan gaan we over tot de stemming. Raadsleden, die 

anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Nee? 

Dan stemmen we. Wie stemt voor? En ook dat is eenparig. Dan zijn we gekomen aan punt 5, 

dagprijs nieuwbouw Woonzorgcentrum Populierenhof, goedkeuring. Ik zie dat er hier al bij 

mevrouw El Moussaoui een vraag is en ook bij de heer Maes. Mevrouw El Moussaoui, u hebt 

het woord. 

EL MOUSSAOUI: Dank u wel. Eerst en vooral wil ik mij verontschuldigen voor mocht mijn 

camera uitvallen, want die valt elke keer uit, omdat mijn batterij te zwak is. En ik krijg die maar 

niet opgeladen. Maar om op dit punt terug te komen, wij stellen vast dat de dagprijzen voor de 

nieuwe woonzorgcentra stijgen. Stijgen en hoog zijn. Niet alleen stijgen, maar hoog zijn. En als 

hoog zijn, als we gaan vergelijken met prijzen van de woonzorgcentra op de    privémarkt. En 

de bedoeling, dachten we toch, van de oprichting van Zorgpunt Waasland was om door schaal-

vergroting te gaan naar een grotere toegang om concurrentiële prijzen te garanderen en kwali-

tatieve zorg te garanderen aan onze oudste stadsgenoten, die daar behoefte aan hebben in woon-

zorgcentra.  
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Maar als we dan kijken dat vandaag de dag de prijzen hoog liggen en zelfs hoger liggen ondanks 

de subsidiëring, die de vzw’s of de vzw Zorgpunt Waasland krijgt vandaag de dag – altijd al 

trouwens – dan stellen wij ons daar serieuze vragen bij hoe dat komt, dat die prijzen zo hoog 

zijn. Dus, wij willen dat Zorgpunt Waasland een kwalitatieve zorg aanbiedt aan de oudste stads-

genoten, maar dat die prijzen concurrentieel moeten zijn en zeker in vergelijking met de privé-

markt. Ook al zijn de prijzen vandaag de dag marktconform, desondanks hebben wij daar toch 

serieuze vraagtekens bij. Dank u wel. 

VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw El Moussaoui. Dan geef ik het woord aan de heer Maes. 

MAES: Ja, dank u, voorzitter. Ja, onze tussenkomst gaat in dezelfde zin. Wij vinden dat enorm 

hoog en we hebben ook wel op de commissie toelichting gekregen van de directeur van het 

Zorgpunt met subsidieregeling, met Europa en dergelijke dingen meer. Maar als je ziet, dat een 

inwoner nu van het gebied van het Zorgpunt ja, eigenlijk meer dan 1.600 euro per maand en 

iemand van daarbuiten meer dan 1.800 euro per maand moet betalen voor een woonzorgcen-

trum, dan vinden wij dat ontzettend hoog. En wij zijn toch nog niet zolang geleden is hier ook 

nog een discussie geweest over het feit, dat de stad zijn bijdrage aan het Zorgpunt heeft ver-

minderd. En wij vragen ons af of dat met mekaar verband houdt en dat het feit dat daar een 

hoge prijs wordt gerekend, dat het is omdat het Zorgpunt over onvoldoende middelen beschikt? 

Dus ik vind het toch wel merkwaardig, dat die tarieven zo hoog moeten liggen. En dus ja, wij 

vinden dat echt wel veel te duur. 

VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Maes. Ik geef het woord aan de schepen. Schepen Heyr-

man? 

HEYRMAN: Ja, … 

VOORZITTER: Mijnheer Wymeersch? 

WYMEERSCH: Welja, we hebben een paar maanden geleden al de discussie gevoerd over de 

verhoging van de ligdagprijzen eigenlijk, ik zal ze zo noemen. De prijzen in de WZC’s. We 

hebben hier een discussie gehad in de gemeenteraad. We vinden dat het niet kan. En ik denk 

dat wij als subsidiërende overheid en als hoofdaandeelhouder van Zorgpunt Waasland toch eens 

serieus op onze strepen moeten staan en zeggen wat voor ons kan en niet kan. En ik dring aan, 

mevrouw de voorzitter van deze gemeenteraad, dat we heel deze problematiek binnen – dat zal 

voor deze vakantie niet meer kunnen gebeuren, maar laat ons zeggen in de loop van de maand 

september - toch eens met de directie en het bestuur van Zorgpunt eens goed doornemen. Want 

dit kan niet verder. 

VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Wymeersch. Schepen Heyrman? 
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HEYRMAN: Ja, we hebben een toelichting gekregen van de directeur. De prijzen zijn inder-

daad marktconform en zijn niet hoger dan privé hebben wij toen gehoord. Zeker niet als je 

inrekent, wat in die prijs zit. In de privé zijn er soms nog dingen die dan forfaitair worden 

geregeld. Dus als ge, allé, we hebben toen ook de uitleg gekregen, dat als ge dat uitzet tegenover 

de privé, dat het zeker niet hoger is. Het zijn ook de prijzen, die in De Gerda en in De Spoele 

gevraagd worden. Dat lag ook al vast in een samenwerkingsovereenkomst, die prijzen. Dus in 

die zin, ja, is dit niets nieuws en hebben wij als college ook ons akkoord verklaard met deze 

prijzen. Voor mensen, die het niet willen betalen – en dat vinden wij allemaal in het college 

belangrijk – is er op het budget van het OCMW 350.000 euro voorzien om tussen te komen als 

mensen … En we hebben ook nog het zakgeld, dat men kan overhouden, hebben wij ook nog 

verhoogd. Dus we hebben daar een ruime marge in ingerekend. Dus in die zin denk ik dat we 

doen wat we moeten doen. Kwalitatief, allé, volgens mij, slaagt het Zorgpunt erin om kwalita-

tieve zorg te bieden binnen marktconforme prijzen. En wij, als stad, garanderen dan voor de 

mensen, die het niet kunnen betalen, dat er bijgepast wordt. En zoals gezegd, de prijzen die 

lagen al vast in de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst en ook bij De Gerda en De 

Spoele zijn dat dezelfde prijzen.  

VOORZITTER: Dank u wel, schepen. Oké? Dan stel ik voor dat we stemmen. Raadsleden, die 

anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Wie 

stemt voor? En dat is de meerderheid. Wie stemt tegen? En Vooruit, was dat voor? En Vooruit 

is voor. Wie stemt tegen? Dat is Vlaams Belang en PVDA. Wie onthoudt zich? CD&V. Punt 

6, dagprijs nieuwe assistentieflats Bokkenhof en zorgsite Nieuwkerken, goedkeuring.  

WYMEERSCH: Zelfde stemming voor ons. 

VOORZITTER: Kan dat voor iedereen dezelfde stemming? 

MAES: Nee, wij gaan ons onthouden. 

VOORZITTER: Nee, oké. Dus goed. Dus is dat genoteerd, Joke? Punt 7, pilootproject Housing 

First, goedkeuring. Zijn daar vragen of opmerkingen? Nee? Dan mijnheer Maes? 

MAES: Ja, toch … 

GEERTS: Ja, toch wel, voorzitter. 

VOORZITTER: Ah, excuseer. 

WYMEERSCH: Jef was eerst. 

VOORZITTER: Ja, ik had het niet gezien. Het was nog niet toegekomen, Christel, jouw woord 

“woord”. Mijnheer Maes en dan … 

MAES: Ja, het maakt niet uit. 

VOORZITTER: Het maakt niet uit, euh … 
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MAES: Nee, … Ja, zeg maar. 

VOORZITTER: Ja, bent u gentleman of niet? 

MAES: Ja, ja, ja. 

VOORZITTER: Ja, mevrouw Geerts? 

GEERTS: Ja, oké. Nee, heel kort. Gewoon, we denken dat dat een zeer goede maatregel is. Die 

is ook al een aantal keren aangehaald door Willem De Klerck, onze man in het bijzonder comité, 

die dus ook zeer verheugd is, dat met zijn suggesties aan de slag gegaan is. En ik denk dat het 

materiaal ja, allé, dat we voldoende duiding hebben ook, dat dit ook een effectieve maatregel 

is. Dat het niet zomaar iets is proberen, maar dat dit ook een efficiënte manier van werken is. 

Dus we zullen dat met heel veel enthousiasme goedkeuren. 

VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Geerts. Mijnheer Maes? 

MAES: Ja, wij zijn ook enthousiast rond het principe en de aanpak van Housing First. We weten 

ook uit andere steden, dat dat zeer effectief is. Maar wij denken, allé, en wij zouden toch wel 

willen aandringen om dat zo snel mogelijk te doen en zeker niet te laten afhangen van eventuele 

samen- of medewerking van andere steden, waar sprake over is. En ook bekijken om dat zo snel 

mogelijk breed uit te rollen. Want we hebben in een schriftelijke vraag opgevraagd hoeveel 

opvangnachten er de voorbije jaren en ook dit jaar mensen, daklozen naar een hotel zijn verwe-

zen. En als ge dan ziet, dat in 2020 er in totaal 12 opvangnachten waren en in 2021 dus voor de 

eerste 4 maanden waren dat er al 91. Dus op 4 maanden tijd was dat   7 keer meer dan vorig 

jaar. Dus als ge dat maal 3 dan doet voor het hele jaar is dat dus meer dan 20 keer meer dan 

vorig jaar. Dus er is effectief een enorme toename van het probleem van dakloosheid. En dat is 

niet alleen daar, want deze week stond het ook nog in de krant rond heel de problematiek van 

de armoede en de coronaperiode, die dat ook veel meer mensen in armoede drukt. Dus ik zou 

zeggen, laat ons daar zeker geen gras over groeien. Laat het ons zeker snel aanpakken, want de 

noden op vlak van dakloosheid – en dat kunnen we natuurlijk niet allemaal opvangen in Hou-

sing First, we gaan daar ook andere maatregelen op moeten nemen – maar het is absoluut een 

heel grote behoefte in de stad denk ik. 

HEYRMAN: Ja, dank u voor de steun voor het project. Ik denk dat we, zoals gezegd op de 

commissie, dat we die dakloosheid moeten blijven aanpakken op veel verschillende manieren. 

En ja, één van de dingen waar we ook heel sterk in proberen investeren en mijn collega uit het 

bijzonder comité kan dat ja, getuigen, is ook die preventie van uithuiszettingen hé. Dus ik denk 

dat wij wel elk bijzonder comité bijna een dossier hebben waar we serieus tussenkomen in de 

huur en dan begeleiding proberen opzetten. Dus het blijft één instrument binnen een groep in-

strumenten die we hebben om dakloosheid verder aan te pakken. 
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VOORZITTER: Dank u, schepen. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming. Raadsle-

den, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. 

Wie stemt voor? En dat is eenparig. Punt 8, samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, het 

OCMW en vzw Den Azalee, wijzigingen, goedkeuring. Dat was ook een punt, dat al vorige 

keer aanbod kwam en in de vorige commissie werd toegelicht. Zijn daar opmerkingen of vra-

gen? Nee? Dan stemmen we. Raadsleden, die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider 

aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Wie stemt voor? Dat is meerderheid, Vooruit, PVDA, 

CD&V. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dat is Vlaams Belang. En dan, ja, omdat het 

helemaal onderaan mijn stapeltje lag, is er nog één punt. Het staat als hoogdringend punt op de 

agenda. Dienstenflats Bokkenhof, een dading. Schepen? 

HEYRMAN: Ja, dat is toegelicht in de commissie. Er was een probleem, dat men een klein 

richeltje aan de badkamer had ingediend. Inter heeft gezegd dat mag niet. De aannemer heeft 

dat weggewerkt en dan is er nu een overeenkomst met de aannemer om elk een deel van de 

kosten op zich te nemen. Het is vooral de aannemer, die hiervoor zal betalen. 

VOORZITTER: Goed. Als er geen vragen meer zijn, stemmen we. Wie stemt … Raadsleden, 

die anders wensen te stemmen dan hun fractieleider aangeeft, moeten dat kenbaar maken. Wie 

stemt voor? En dat is eenparig. Mooi om af te sluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken en ook 

Filip, bedankt voor de bijstand en het herinneren aan het aan- en afzetten van de micro. En dan 

wens ik jullie allemaal een fijne thuiskomst en misschien toch nog een klein vervolg. Nog eens 

naar Grace kijken misschien. Ik weet niet wat je nog in petto hebt, maar allemaal een goeie 

nacht. Ik sluit …  
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