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VOORZITTER: Ja, de zitting is geopend. En we beginnen met de notulen en het zittingsver-

slag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart. Waren daar opmerkingen over? 

Neen. Kunnen we dan dit punt goedkeuren? Is er een raadslid dat anders wenst te stemmen 

dan zijn fractieleider of haar fractieleider? Dan stemmen we. Wie stemt voor? Dat is eenparig, 

Johan? Is dat ook bij jou zo? Ja. Dan punt 2 is het OCMW-personeel, organogram. Schepen 

Buysrogge? 

BUYSROGGE: Ja, dat is dus identiek aan hetgeen dat we een aantal uren geleden in de ge-

meenteraad gestemd hebben.  

VOORZITTER: Ja, maar toch moeten we hier nog over stemmen. Zijn er raadsleden, die an-

ders wensen te stemmen dan hun fractieleider? Dan gaan we stemmen. Wie stemt voor? Dat is 

de meerderheid, Vlaams Belang, sp.a en onthouding van PVDA. En wat is het stemgedrag 

van CD&V? Johan? Ja, dat is aanvaard, ja. En dan hebben we nog één interpellatie van de 

heer Wymeersch. 

WYMEERSCH: Mevrouw de voorzitter, dus eigenlijk de essentie van mijn interpellatie staat 

op papier en heeft iedereen kunnen lezen. Nu, ik neem aan dat de inhoud van die interpellatie 

en het voorwerp van de interpellatie binnen 4 weken nog altijd hetzelfde zal zijn, daar de co-

ronacrisis vrees ik nog niet zal opgelost … Ja, spijtig genoeg wel. Als ik goed meen te weten, 

is de volgende gemeenteraad 22 mei. Ah, maandag, 25 mei. Ah, het is op een maandag?  

VOORZITTER: Ja, Hemelvaart.  

WYMEERSCH: Ah nee, want met Pinksteren kan het niet, want dan zou het 2e Sinksen zijn. 

Dus 25 mei. Ik veronderstel dat we dan, dat ik dan mijn interpellatie kan houden. Iedereen wie 

het nog niet gezien heeft, kan zich daar nu even over bezinnen, ook binnen de fracties. Het 

gaat er dus over om een tegemoetkoming te doen aan het zorgpersoneel, dat ons tijdens de 

coronacrisis in de strijd heeft geholpen. 

VOORZITTER: Ja, ik heb gezien dat ook de heer Maes daar nog even over wilt tussenkomen. 

U heeft het woord. 

MAES: Ja, dank u, voorzitter. Wij hadden dit punt nog niet op de agenda willen zetten tot nu 

toe, omdat ik wist dat daar op federaal niveau met minister De Croo onderhandelingen waren 

om te kijken of er een premie zou kunnen toegekend worden aan het zorgpersoneel. Nu, toe-

vallig staat er vandaag in de kranten, dat om allerlei redenen dit niet kan doorgaan.  



2 
 

Het schijnt dat er technische problemen waren. Maar ook – en dat was de titel van het artikel 

en vond ik wel een beetje erg – dat het niet eigenlijk op dit moment de prioriteit was, waar 

men mee bezig was. Nu, ik vind als wij met z’n allen – allé, ik toch in elk geval en ik denk 

ook met mij velen – om 20u. applaudisseren voor het zorgpersoneel, dan vind ik dat dat ook 

moet gehonoreerd worden op één of andere manier. Nu, in dat opzicht denk ik, maar we moe-

ten het misschien vandaag inderdaad niet finaliseren op dit uur, maar ik zou toch willen vra-

gen om eens te kijken vanuit het stadsbestuur, ja, wat het zou kunnen betekenen. Ik heb be-

grepen, dat er 2 mogelijkheden zou zijn technisch binnen de rechtspositieregeling. Enerzijds 

zou dat kunnen via het uitgeven van een ecocheque. En ik heb ook begrepen dat de vakbon-

den eigenlijk nu in deze situatie voornamelijk aandringen om een extra dag verlof. Om de 

mensen, die ja, eigenlijk tot rust te laten komen na deze drukke tijden. En misschien moeten 

we dat, allé, moet het stadsbestuur daar toch ook al eens de nodige stappen zetten voor de 

volgende gemeenteraad om te kijken wat daar mogelijk is. Een bijkomend probleem dat zich 

stelt als we naar het zorgpunt kijken, is dat het zorgpunt natuurlijk ruimer ligt dan             

Sint-Niklaas. 

WYMEERSCH: Ja, maar ik … 

MAES: Dus in dat opzicht moeten we ook zien hoe lossen we dat op. Kan dat eventueel, zoals 

het overleg rond de mondmaskers, dat de andere gemeenten proportioneel ook hun bijdrage 

doen of kunnen we dat eventueel en is dat te regelen binnen het zorgpunt om dat alleen vanuit 

de stad Sint-Niklaas te doen? Het zijn een aantal overwegingen, dat ik denk dat we moeten 

meenemen als we dat punt ernstig willen nemen en als we ook de zorg allé, willen honoreren 

voor wat ze doen vandaag, ja, dan moeten we daar toch ook al eens het terrein verkennen. 

VOORZITTER: Ik zag dat mijnheer Wymeersch nog wou reageren? 

WYMEERSCH: Welja, vermits dat Jef daar toch, wil ik maar ineens verder doen. Het is in-

derdaad zo. We wisten het zelf ook niet. Dus waarom, er staat in ons voorstel we moeten dat 

doen met een begroting. Denk ik dat we dat moeten doen met een begrotingswijziging. Het 

kind moet een naam hebben. Maar we wisten niet zeker, we hadden onze voelhorens uitgesto-

ken bij het personeel. Personeel, sommigen zitten echt niet te wachten om een euro meer. An-

deren zouden graag eens een dag extra vakantie hebben of weet ik veel. Maar het is daarom 

dat wij zouden voorstellen, kijk, we zijn, dit is het principe, dit is het bedrag dat wij zouden 

willen spenderen vanuit de begroting OCMW, die misschien dan weer zal moeten gestoffeerd 

worden vanuit de begroting van de stad, maar ja, soit. Tot daaraan toe. En zit met alle betrok-

ken mensen aan tafel en met het personeel, met de vakorganisaties, met het stadsbestuur en 

weet ik veel voor de modaliteiten.  
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Want het heeft natuurlijk ook weinig zin de premie te geven, waarvan ze dan 50 % moeten 

laten vallen, enz…, enz… Dan kost het ons geld en zij hebben er geen geniet van. Een dag of 

twee dagen verlof of weet ik veel, we zullen … Dus het kan ook à la tête du client worden. 

Dus het kan een systeem zijn, dat … een multiple choice, ik zal het zo zeggen. De ene dit, de 

andere dat. Het is allemaal zo simpel niet, omdat de wensen van de mensen dikwijls anders 

liggen, enz… Goed. Dus daarom hadden wij, kijk, dit is het principe. We hebben daar een 

bedrag opgekleefd, 250.000 euro. Gezondheid, Gaspard! 250.000 euro. 500 mensen werk-

zaam in het Sint-Niklase deel van het zorgpunt. Niet allemaal … Er zijn dus halftijdse bij en 

weet ik veel. Maar het bedrag en dat dan de modaliteitenverdeling loopt. Ge zegt van er zijn 

andere deelgemeenten ook. Ik kan er u bijzeggen en ge kunt dat voortvertellen ook, onze 

kompanen zowel in Beveren, Zwijndrecht als Kruibeke zetten dit deze maand of begin vol-

gende maand daar ook op de agenda. Dus het is te gek van een voorstel te doen ten behoeve 

van werknemers van zorgpunt in één van de vier deelgemeenten en de andere niet. Dus het is 

allemaal of het is niets. Dus maar we wilden het aangrijpen. Ik vind inderdaad, gelijk Jef te-

recht zegt, we hangen witte handdoeken buiten en onderbroeken buiten en van alles hangt er 

buiten en … Oh, ge moet eens in Belsele komen kijken. En applaudisseren op de hoek van de 

straat en eens een trompetje spelen. Allemaal tof. En ja, de ene gaat eens wat boterkoeken 

afgeven en eens een taart afgeven en bloemetjes afgeven. Dat is allemaal wreed sympathiek, 

maar die mensen hebben zich de naad en werken zich nog de, enfin, lopen zich de zolen van 

hun schoenen. Ik denk dat we iets meer mogen doen. En ik denk dat we dat kunnen door een 

geste financieel of in verlofdagen of weet ik veel, iets in die aard en dat we dat kunnen doen 

vanuit het OCMW. Maar ik zeg het, het is een … Ik heb het trouwens bijgezet in mijn toelich-

ting, daar valt over te praten. Dus maar ik vind, dat we de morele plicht hebben om een geste 

te doen vanuit de stad.  

VOORZITTER: Burgemeester? 

BURGEMEESTER: Ja, collega’s, collega’s, alle gekheid op een stokje. We zitten nu eigenlijk 

al ja, mogen we toch zeggen, 2 maanden in die coronacrisis. En het is al, ja, denk ik toch al 

een paar weken dus dat de idee groeit om mensen in de zorg, mensen in de medische wereld, 

maar ook ruimer – mensen dus die ons door deze crisis proberen heen helpen en heel wat 

mensen, die nu andere taken doen of op een andere manier dingen doen en zichzelf overstij-

gen – dus dat die toch waardering en dank verdienen. Wat jullie voorstellen, is dat eigenlijk 

het zorgpunt als werkgever door Sint-Niklaas, Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke in staat 

wordt gesteld om dat op één of andere manier te kunnen uitdrukken dus naar de personeelsle-

den toe. En dat het zorgpunt daarvoor ook de nodige financiële middelen moet krijgen.  
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Ik wil dat zeker en vast eens overleggen, samen met mijn collega’s. Maar ik denk om nu al te 

landen of de komende maand al te landen, is dat misschien nog wat vroeg. En we moeten er 

ook oog voor hebben, wij doen dat als aandeelhouders van het zorgpunt, maar natuurlijk in 

onze stad en in onze regio zijn er nog heel veel andere mensen in woonzorgcentra, die niet 

binnen het zorgpunt vallen. De mensen van AZ Nikolaas, de ziekenhuizen en een heleboel 

andere mensen - we gaan de categorieën niet opnoemen – die we toch ook als stad, niet als 

werkgever, moeten appreciëren. En allé, we moeten, we denken na hoe we dat concreet kun-

nen doen, wanneer en met welke, op welke wijze dat we dat kunnen doen. Dus ideeën zijn 

welkom, maar laat ons niet te veel victorie kraaien, want ik denk dat we dus nog voor heel 

moeilijke weken en maanden staan.  

WYMEERSCH: Maar we hebben ons die gedachten ook gemaakt. Dus er zijn er nog zoveel, 

enkel nog maar in de WZC’s zijn er zoveel private en … Maar wij gingen ervanuit als crite-

rium, waar zijn wij werkgever om het zo te zeggen. Ze kwamen bij ons op de vergadering 

vanuit onze fractie, we hebben de facteurs en dit en dat. Ik zeg, jongens, begin daar niet mee. 

Dus maar … 

VOORZITTER: Goed. Dan nemen we, dan denken we daarover na tegen volgende vergade-

ring. Ik heb ook nog het voorstel, dat wil ik nog zeggen, voor de fractieleiders nu … 

WYMEERSCH: Ik vind, voorzitter, dat we dat, dat ik dat dus niet moet herhalen. We hebben 

hier een eerste aanzet gegeven. Dat we het eventueel d’office op de commissie van de burge-

meester als de burgemeester het punt rijp genoeg acht, om daar verder over luidop na te den-

ken, dat we dat volgende maand op de commissie kunnen doen, eventueel. 

VOORZITTER: Ja. 

BURGEMEESTER: Mei of juni. 

WYMEERSCH: Awel ja. 

VOORZITTER: Ja, goed. Ik wou gewoon nog zeggen, dat het voorstel wordt geopperd om op 

4 mei – dat is een maandag – om dan samen te zitten met de fractieleiders om 19u. ’s avonds 

hier in het stadhuis.  

BURGEMEESTER: In functie van de organisatie van commissies en gemeenteraad van mei. 

VOORZITTER: In functie van de gemeenteraad en … Ja, dus 4 mei. Wil je eens controleren 

of dat lukt en dan bij Joke of zo laten weten. Ah ja, ja.  

BURGEMEESTER: Nee, maar wij stellen op 4 mei de agenda van de gemeenteraad van mei 

vast. En dan weten we ook welke commissies er kunnen samenkomen. Dus het lijkt mij lo-

gisch, dat we dan met de gemeenteraadsfractievoorzitters overleggen hoe we onze commissies 

en onze raadzitting aanpakken. Om 19u., ja. 
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VOORZITTER: Als er natuurlijk een aantal niet kunnen … Ja, dat mag. 19u.30 dan? Oké, 

goed. Bij deze dan sluit ik de gemeenteraad en wens ik jullie allemaal een goedenacht. Dank 

voor de inbreng en blijf gezond, zou ik zeggen. 

BURGEMEESTER: Ja, we gaan toch een essentiële verplaatsing huiswaarts doen. 

VOORZITTER: Slaapwel. 

 

---ooOoo--- 


