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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van 26 november 2021
Interpellatie

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (Vooruit); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (Vooruit); mevrouw Christel Geerts, raadslid (Vooruit); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw 
Ilse Bats, raadslid (Vooruit); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, 
raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid 
(N-VA); mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams belang); de heer Hasan Bilici, raadslid 
(Vooruit); de heer Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer 
Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Lore 
Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Kristof Van 
Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); mevrouw Vanessa Blommaert, 
raadslid (N-VA); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); de heer Koen De Smet, 
raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid 
(Groen); de heer Marcel Van Looy; de heer Tamara De Boey; de heer Johan Verhulst, algemeen 
directeur; de heer Tarik Van Ballaer, adjunct-algemeen directeur

Verontschuldigd
mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams Belang)

IR 1 Interpellatie van raadslid Johan Uytdenhouwen: Tussenkomsten in 
begrafeniskosten door OCMW

Indiener(s)
Johan Uytdenhouwen (CD&V)

Gericht aan
Sofie Heyrman

Bondige toelichting
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Ik informeer in 2013 al eens naar het aantal en de wijze van tussenkomst door het OCMW in 
begrafeniskosten bij onvoldoende middelen van de overledene of zijn erfgenamen.
In Sint-Niklaas bleek het toen om gemiddeld 25 overlijdens per jaar te gaan waarbij het OCMW 
tussenkwam in de afscheidsceremonie. Naast de verzorging, overbrenging en opbaring van het 
lichaam, werd daarbij voorzien in een eenvoudige kist of urne en in een burgerlijke of 
kerkdienst met ceremoniemeester. In de helft van de gevallen ging het daarbij om bewoners 
van onze rusthuizen die geen reserves meer hadden.
Hoe is de evolutie vandaag? Hoeveel tussenkomsten deed het OCMW in respectievelijk 2019 en 
hoeveel in de COVID-jaren 2020 en 2021? Hoeveel bedroeg de tussenkomst gemiddeld per 
overlijden?
In een antwoord op een schriftelijke vraag van collega Anneke Luyckx (2020_SV_00009) is 
sprake van een overeenkomst uit 2018. Hoe zijn deze diensten aanbesteed? Gebeurt dit via een 
raamovereenkomst met verschillende begrafenisondernemers of via een overeenkomst met 
slechts één dienstverlener? Wat is de looptijd van dergelijke overeenkomsten?
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schriftetijke vraag tussenkomst in begrafeniskosten door OCMW

Geachte gemeenteraad.stid

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag rond de tussenkomst in de kosten van een begrafenis door
het OCMW kunnen we u volgende informatie bezorgen.

Evolutie van de begrafenissen vandaag? Hoeveel tussenkomsten deed het OCMW in
respectievetijk 2O7g en hoeveel in de COVfD jaren 2O2O en 2O2I?

In 2019 werden er 11 burgers begraven op kosten van het OCMW. In 2020 waren er dit 20 en in 2021
werden er 22 facturen ten laste genomen.

Hoeveel bedroeg de tussenkomst gemiddeld per overtijden?

Gemiddeld werd er in 202O en 2021 1050 euro betaald.

Hoe zijn de diensten aanbesteed? Gebeurt dit via een raamovereenkomst met vercchillende
begrafenisondernemers of via een overeenkomst met slechts 7 dienstverlener?

Dit is via een raamovereenkomst gegaan en we werken met 1 begrafenisondernemer samen. Op dit
moment hebben we een overeenkomst met huisjozef. Af en toe (in de voorbije 3 jaar waren dit twee__)__J__.

dossiers) komen we vanuit de steunverlening tussen in de kosten van een andere
begrafenisondernemer. Dit is enkel indien de begrafenis werd besteld en men de kost niet kan betalen
en er elementen zijn die dit kunnen verantwoorden.

Wat is de'looptijd van dergelijke overeenkomsten?

De looptijd van de huidÍge raamovereenkomst is 36 maanden.
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Hoogachtend

Namens het college van burgemeester en schepenen
ln opdracht:

Johan Verhulst
algemeen directeur

an Lieven Dehandschutter
burgemeesterpen


