
 

 

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN dd. 27 SEPTEMBER 2019 

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

 

VOORZITTER: … geopend. En beginnen we meteen met punt 1, notulen en zittingsverslag 

Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 augustus 2019, goedkeuring. Waren daar opmer-

kingen over? Kunnen we stemmen? Wie stemt voor? Dat kan eenparig. Punt 2, aanpassing 

statuten gemeenschappelijk sociale dienst en OCMW. Ik geef het woord aan schepen           

Buysrogge. 

BUYSROGGE: Ja, zelfde toelichting als daarjuist. Alleen kan ik nu zeggen, dat we erin ge-

slaagd zijn om dat punt vandaag te behandelen. 

VOORZITTER: Zijn er nog vragen of opmerkingen? Excuseer. Even … Alstublieft. Ja, sorry, 

sorry. Kunnen we stemmen, kunnen we dan stemmen? Excuseer. Wie stemt voor? Dat is de 

voltallige meerderheid, PVDA en de CD&V. Wie onthoudt zich? Vlaams Belang. En dan punt 

3, verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden, verlenging van de samenwer-

kingsovereenkomst opvangnetwerk Waasland. Dat is voor schepen Heyrman. Is daar nog een 

opmerking over? Mijnheer Wymeersch, excuseer, mag ik nog even vragen … 

WYMEERSCH: Ik was even uit het oog verloren, dat de eerste stemming de notulen waren. 

Dus wat betreft punt 2 hebben wij dit goedgekeurd en ons niet onthouden. 

VOORZITTER: Excuseer. 

WYMEERSCH: En nu gaan we ons onthouden. 

VOORZITTER: Goed. Voor dit punt, punt nr. 3, waren daar nog opmerkingen? Mijnheer 

Maes? 

MAES: Ja, dank u wel, voorzitter. Voor alle duidelijkheid, we gaan dit goedkeuren. Laat daar 

duidelijk geen misverstand over bestaan. Maar het is voor ons ook wel zo, dat één woning ter 

beschikking gesteld in Sinaai op de Dries voor ons toch een beetje te weinig is. En dat ook in 

dat opzicht de vraag is of er ook niet in het centrum een woning kan ter beschikking gesteld 

worden, zodanig dat daklozen, die dan opgevangen worden in Sinaai, dat die niet altijd naar de 

stad moeten komen voor alle administratieve en andere zaken. Want dat is uiteindelijk toch nog 

een verplaatsing met de bus hé. Dus ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken, omdat de 

problematiek van de daklozen nu op de agenda staat. Dus binnenkort komt de winter er weer 

aan en gaan we weer scherper gecontroleerd worden met die problematiek. We hebben al eens 

aangedrongen met de vraag om een noodopvang te verzorgen voor daklozen tijdens de winter. 

Dus het is zo, dat ja, de problematiek er niet minder op wordt. We zijn nog altijd als Sint-

Niklaas de enige stad denk ik, centrumstad, die geen noodopvang heeft voor daklozen.  



 

 

Dus de vraag is of het stadsbestuur overweegt om die noodopvang toch te gaan opzetten, want 

ja, ik denk dat iedereen wel beseft, dat het niet aangenaam is als er vrieskou komt, om buiten te 

moeten slapen.  

VOORZITTER: Schepen Heyrman? 

HEYRMAN: Die ene woning, dat is maar één van de 14 + 1 woningen die we hebben. Maar 

dat is gewoon die ene, die in het opvangnetwerk zit. Zoals er nu ook mensen van Sint-Niklaas 

bv. in Kruibeke opgevangen worden. Dus dat is één woning. We hebben een paar woningen 

aan de Dries. Dus ja, andere mensen worden wel in de stad opgevangen hé. Dat is gewoon die 

ene woning, die in dat netwerk zit. Wat we al dan niet zullen extra doen voor daklozen, ja, daar 

zijn we in het beleidsprogramma nu mee bezig. Maar ook voor deze winter gaan we net als 

vorige winter voor iedereen, die een vraag heeft, een oplossing proberen vinden. Dus er is aan 

iedereen altijd een aanbod gedaan. Maar welke vorm dat de opvang, of dat nu winteropvang of 

noodopvang is, zal aannemen, dat zal in december duidelijk zijn. 

VOORZITTER: Goed, dan stel ik voor dat we stemmen. Wie stemt voor? En dat is de meer-

derheid, sp.a, PVDA en CD&V. Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Dan wil 

ik jullie allemaal bedanken voor jullie betrokken vragen en voor de antwoorden, zowel opposi-

tie als meerderheid en voor de efficiënte werking. Goedenavond nog allemaal. En ik sluit de 

zitting. 
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