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OCMW-RAAD 
Zitting van 28 juni 2018 
Notulen 

 

Samenstelling: 
Aanwezig 
de heer Kris Van der Coelden, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Willem De Klerck, raadslid 
(sp.a); de heer Bert De Laet, raadslid (N-VA); de heer Walther Bruwiere, raadslid (Vlaams Belang); 
mevrouw Nathalie Van Garsse, raadslid (sp.a); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); mevrouw 
Christine Meert, raadslid (N-VA); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); de heer Bernd  
Van Besauw, raadslid (N-VA); de heer Mohamed Doudouh, raadslid (SOS-2012); mevrouw Liliane 
Verbeke, raadslid (Groen); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Tjeu Van 
Diessen, directeur zorg  

Zijn eveneens aanwezig 
de heer Johan Verhulst, algemeen directeur 

Verontschuldigd 
mevrouw Eline De Bruyne, raadslid (Open VLD) 

 

28 juni 2018 20:04 - De voorzitter opent de openbare zitting 
 
Voorzitter Kris Van der Coelden bedankt de raadsleden voor het feit dat niemand er op 
aangedrongen heeft de vergadering vanwege de voetbalwedstrijd België-Engeland te 
verplaatsen. 
Voorzitter Kris Van der Coelden meldt dat raadslid Eline De Bruyne verontschuldigd is wegens 
oudercontact. 

Voorzitter Kris Van der Coelden verwelkomt Johan Verhulst die op 22 juni 2018 door de 
gemeenteraad van Sint-Niklaas is aangesteld als algemeen directeur. De algemeen directeur 
komt vooral kennismaken. 

OCMW-directeur Tjeu van Diessen zal in afwachting van zijn overstap naar Zorgpunt Waasland 
als directeur nog een aantal taken op zich nemen. Hij blijft de OCMW-raden volgen en zal de 
verslag van deze raden opstellen. Ook vragen die betrekking hebben op het beleid kunnen aan 
de OCMW-voorzitter en de OCMW- directeur gesteld worden maar dan wordt de algemeen 
directeur het best ook op de hoogte gesteld van deze vragen. Eenzelfde geldt voor Bart Foubert 
als financieel directeur. 



Ocmw-raad 2/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
28 juni 2018 

OPENBARE ZITTING 

1 2018_OR_00033 Notulen raadszittingen: Conceptnotulen OCMW-raad van 31-05-
2018 (openbare zitting) - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Raadslid Nathalie Van Garsse meldt dat haar tussenkomst tijdens de OCMW-raadszitting van 31 
mei 2018 bij punt 10 ‘Financiën: Jaarrekening 2017 – vaststelling’ heel summier is 
weergegeven. Ze vraagt haar volledige tussenkomst op te nemen in de notulen. 

Raadslid Walther Bruwiere merkt op dat de grammatica van de notulen bij punt 12 ‘Personeel: 
Bijzondere functie voor OCMW-secretaris – beslissing’ op pagina 26 niet volledig correct is en 
dat zijn tussenkomst zeer wollig geformuleerd is. Op dezelfde pagina wordt ook gesproken over 
Veerle Christiaens die onder de verantwoordelijkheid van Johan Verhulst notulen zou opstellen. 
Raadslid Bruwiere meldt dat de notulen een woordelijke weergave zouden moeten zijn van de 
raadszitting. 

Er wordt ook gemeld dat bij punt 14 ‘Personeel: Verhogen tussenkomst in groepsbevorderende 
activiteiten – beslissing’ op pagina 29 wordt gesteld dat een kritische mentaliteit moet worden 
tegengegaan, maar er staat ‘bevorderen’. 

De raadsleden keuren de notulen goed mits de opmerkingen doorgevoerd worden. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 31-05-2018 (openbare 
zitting) goed te keuren. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikelen 44, 181 en 182. 
Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 34. 

Argumentatie 
In uitvoering van het OCMW-decreet worden de notulen van de vorige raadszitting (openbare 
zitting) aan de raad voorgelegd ter goedkeuring. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
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met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 31-05-2018 (openbare zitting) goed te keuren. 
 
Bijlagen 
Notulen OCMW-raad 25-05-2018.pdf 

2 2018_OR_00034 Mededelingen door de heer voorzitter 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar een brief van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur, waarin het Agentschap meldt dat de klacht van ACV-OD tegen de toetreding van AZ 
Lokeren av tot AZ Nikolaas vzw onontvankelijk is verklaard. 

Bondige toelichting 
De OCMW-raad neemt kennis van de mededelingen door de heer voorzitter.  

Juridische grond 

Argumentatie 
Mededeling: 
- het agentschap Binnenlands Bestuur heeft de klacht van ACV Openbare Dienst tegen de 
toetreding van AZ Lokeren av tot AZ Nikolaas vzw verworpen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

Artikel 1 
kennis te nemen van de mededelingen van de heer voorzitter.  

Bijlagen agentschap binnenlands bestuur 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 
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3 2018_OR_00035 Rapport interne controle 2017-2018 - goedkeuring Behandelende 
cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Raadslid Liliane Verbeke verwijst naar de audit maatschappelijke dienstverlening die betrekking 
had op de dienst Mens van het OCMW Sint-Niklaas. Zij vraagt zich af of er geen audit mogelijk 
en nuttig is over de planlast van de sociale dienst. 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt aan de OCMW-directeur Tjeu van Diessen een toelichting 
te geven. De OCMW-directeur meldt dat er jaarlijks wordt afgesproken welke audits er zijn. Een 
audit waarin de planlast en de werkwijze worden vergeleken met andere OCMW ‘s, zou mogelijk 
moeten zijn. Al hangt het er wel van af of Audio daartoe voldoende gegevens heeft om te 
kunnen vergelijken. 
De OCMW-directeur meldt verder dat de werking van de dienst Mens de kernactiviteit wordt van 
het OCMW Sint-Niklaas. Het is dus belangrijk dit niet zomaar te laten passeren. 

Bondige toelichting 
Het OCMW-decreet bepaalt dat OCMW’s instaan voor de interne controle op hun activiteiten. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het Rapport Interne Controle 2017-2018 goed te 
keuren.  

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen, artikelen 98, 99, 100 en 167. 

Argumentatie 
Het OCMW-decreet bepaalt dat Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn instaan voor de 
interne controle op hun activiteiten (artikelen 98, 99, 100 en 167). Het begrip interne controle 
werd verder uitgewerkt in de leidraad interne controle voor lokale besturen van het Vlaams 
agentschap Audit Vlaanderen. 
In de Raad van 19 augustus 2010 werden de methodologie en aanpak voor de interne controle 
goedgekeurd. Jaarlijks worden prioritaire thema’s en/of diensten geselecteerd, waarrond de 
interne controle wordt uitgewerkt. 

Voor de periode 2017-2018 werden volgende thema’s geselecteerd: 
Op organisatieniveau: 
- Uitrol project het nieuwe werken (verbeteractie CAF 2015) 
- Voorbereiding administratief memorandum 

Op dienstniveau: 
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- Proces terugvordering / subrogatie (rekening houdend met aanbevelingen van de audit 
maatschappelijke dienstverlening deel 3) 

- Uitgaande facturatie seniorenzorg (rekening houdend met aanbevelingen van de audit 
uitgaande facturatie seniorenzorg) 

In bijlage vindt u het Rapport Interne Controle 2017-2018, met een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten en beheersmaatregelen in het kader van de interne controle. 
Het rapport geeft ook een overzicht van de audits die de laatste vier jaren werden 
georganiseerd en verder worden opgevolgd. 
Als gevolg van het decreet lokaal bestuur en de integratie van stad en OCMW zal vanaf 2019 de 
interne controle door de cel beleidsondersteuning van de stad opgenomen worden. Het kader 
en de thema’s zullen nog verder bepaald worden. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
het Rapport Interne Controle 2017-2018, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

Bijlagen 
Bijlage 1 Rapport interne controle 2017-2018.doc 
Bijlage 2 Opvolgtabel audits juni 2018.xlsx 

5 2018_OR_00036 Financiën: Aankoop Heistraat 135 - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Raadslid Johan Uytdenhouwen heeft het voorstel van besluit vergeleken met de regelgeving, 
meer bepaald met het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het 
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand 
en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Het onderdeel c) van artikel van het Besluit van de 
Vlaamse Regering stipuleert dat het indienen van een aanvraag tot sanering binnen de zes 
maanden na het verkrijgen van het definitieve voorstel van het subsidiebedrag voor verwerving 
moet gebeuren. Er wordt afgesproken deze bepaling toe te voegen aan het besluit. 

Raadslid Walther Bruwiere beschouwt het als een compliment dat er naar de oppositie 
geluisterd wordt om een verbetering aan te brengen. Maar eigenlijk zou het Mexicaans leger 
van de administratie dit toch moeten weten. 
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De verandering is dat het OCMW Sint-Niklaas het hele pand aankoopt, en geen deel. Later zal 
dan een deel aan Den Azalee vzw worden doorverkocht. 
Deze week is er een vergadering geweest met ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap over 
het brownfield-dossier. Daarbij bleek dat er voor het OCMW Sint-Niklaas ook een subsidie over 
de aankoop en de aanpassing van het pand mogelijk zou zijn. Maar dat zou eigenlijk voor de 
koop moeten worden ingediend. Dat was echter zeer kort dag. Daarom is er vandaag contact 
opgenomen met de Vlaamse Gemeenschap om daar te horen wat er mogelijk is. In elk geval 
wordt er een aanvraag ingediend. Dit is in elk geval een opportuniteit. 

De voorwaarde dat er een subsidiebelofte zou moeten zijn voorafgaand aan de verkoop, staat 
niet beschreven in de wet. Maar de administratie hecht daar naar verluidt wel belang aan. 
Uitstel van de verkoop zou in dat opzicht een goede zaak zijn. De curator wil dit echter niet. 
Raadslid Uytdenhouwen vraagt zich af of de OCMW-raad zich op dat punt door de curator moet 
onder druk laat zetten en of daar creatieve mogelijkheden moeten worden gezocht. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat zijn eerste gedachte was om in Brussel te 
informeren. En als dat niet duidelijk zou zijn, zou er bij de curator uitstel gevraagd moeten 
worden. Maar dan is het risico dat er lange vertragingen zouden zijn. 

OCMW-directeur Tjeu van Diessen heeft enkele weken geleden contact gehad met de curator. 
Die eiste toen een verkoop, ten laatste begin juli 2018. Anders zou hij een eis tot 
schadevergoeding ten opzichte van het OCMW Sint-Niklaas richten. 

Raadslid Bernd van Besauw vat samen dat zonder de extra informatie de beslissing ook voor 
lag. De aanvullende informatie zegt ook niet dat er voorafgaand een subsidie-toezegging moet 
zijn. Dus lijkt hem dat het gewoon kan doorgaan. 

Er wordt gediscussieerd over het uitstel van de beslissing tot aankoop. Voorzitter Kris Van der 
Coelden stelt voor te beslissen tot aankoop, maar nog een laatste keer te bellen naar de curator 
met de vraag of hij nog een laatste keer wil uitstellen. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de heren Bernd Van Besauw en Tjeu van Diessen te 
machtigen om over te gaan tot de definitieve aankoop van Heistraat 135+ voor een bedrag 
600.000 EUR. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
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Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 

1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 

bedrijfsruimten. 

Argumentatie 

Op 24 augustus 2017 hebben zowel de Raad van Beheer van vzw Den Azalee als de OCMW-raad 
de principebeslissing genomen voor 600.000 EUR Heistraat 135+ aan te kopen van de curator, 
in een verhouding 1/3 voor Den Azalee en 2/3 voor het OCMW. 
Op 1 maart 2018 heeft de OCMW-raad dit bekrachtigd en de voorzitter en secretaris gemachtigd 
om de aankoop te doen. 

Er bleken echter formele problemen bij de aankoop, als gevolg van een bodemonderzoek in het 
verleden dat niet geheel was afgerond. Omwille daarvan wilde OVAM geen attest afgeven. 
Uiteindelijk bleken, om het attest van OVAM te krijgen, twee mogelijkheden: ofwel het 
beschrijvende onderzoek opnieuw laten uitvoeren, dan wel een engagementsverklaring van het 
OCMW (een openbaar bestuur) om zich garant te stellen voor de sanering. 

Er wordt voor die laatste mogelijkheid gekozen, omdat het uitvoeren van een nieuw onderzoek 
makkelijk enkele maanden aansleept. De koop moet dan wachten. Dat is niet wenselijk. Elke 
dag dat het gebouw min of meer onbeheerd blijft staan, nemen de vernielingen aan het gebouw 
toe. Bovendien wil vzw Den Azalee de grote hal, aan de zuidzijde van het terrein, zo snel 
mogelijk gaan gebruiken. En het uitstellen van de verkoop, zou leiden tot een bijkomende 
leegstandsheffing. 
Deze keuze is besproken op het BC Financiën en Interne Organisatie van 14 juni 2018. 

Tenslotte bleek, in de marge van het overleg over de sanering in het kader van het Brownfield 
dossier, dat een OCMW bijkomende subsidies kan aanvragen voor de renovatie en sanering van 
oude fabrieksgebouwen. 
Dit gebouw wordt aangekocht om te saneren en een herbestemming te geven voor doeleinden 
in het kader van opleiding en sociale activering van kansarmen. Tevens zullen vanuit dit pand 
buurtgerichte activiteiten in het kader van sociale cohesie worden uitgewerkt. 
Aan de OCMW-raad wordt daarom ook de toestemming gevraagd om dit subsidiedossier op zeer 
korte termijn, vóór de formele aankoop op 2 juli 2018, te mogen indienen. 

De consequentie van de tweede keuze is dat het OCMW een budgetwijziging moet doorvoeren. 
Er is maar één koopakte nodig (wat scheelt in aktekosten). Het OCMW moet wel formeel aan 
vzw Den Azalee laten weten dat zij het voorschot (60.000 EUR, betaald door vzw Den Azalee) 
zal verrekenen. 

Een andere kwestie die formeel geregeld moet worden, is de handtekeningbevoegdheid. De 
datum voor het verlijden van de akte is maandag 2 juli 2018 om 17.15 uur. Zowel de 
OCMWvoorzitter als de algemeen directeur zijn dan al met vakantie. 
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Na overleg met de notaris is afgesproken dat de OCMW-raad in haar aankoopbesluit expliciet 
vastlegt wie namens het OCMW de aankoopakte mag ondertekenen. 
Het voorstel is dat Bernd Van Besauw als waarnemend voorzitter en Tjeu van Diessen, directeur, 
de aankoopaktes mogen ondertekenen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de heren Bernd Van Besauw en Tjeu van Diessen te machtigen om over te gaan tot de 
definitieve aankoop van Heistraat 135+ voor een bedrag van 600.000 EUR. 

Artikel 2 
een subsidieaanvraag, zowel voor de aankoop als de sanering van dit gebouw, in te dienen bij 
het Vlaams Gewest, departement omgeving. 

Artikel 3 
zich ertoe te verbinden om de aanvraag voor subsidiëring van de saneringswerkzaamheden in te 
dienen samen met de basisstudie, binnen 6 maanden na de betekening van het definitieve 
voorstel van subsidiebedrag voor de verwerving. 

Artikel 4 
de administratie de opdracht te geven om hiervoor de nodige stappen te ondernemen. 

OCMW BOEKHOUDING 

OCMW/boekhouding 

4 2018_OR_00037 Budgetwijziging 1 2018 goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de bespreking in het Bijzonder Comité. 

Bondige toelichting 
Deze budgetwijziging voorziet in de overdracht van de nog niet aangewende  
investeringsbudgetten van boekjaar 2017 naar 2018. Ook het resultaat van 2017 wordt via deze 
budgetwijziging verwerkt. 



Ocmw-raad 9/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
28 juni 2018 

Juridische grond 
Gemeentedecreet, artikel 42 § 1. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder titel IV, hoofdstuk III, artikelen 149 tot en met 159 
en titel X, artikel 270 § 1, 8°. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de 
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Ministerieel besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden 
betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur 
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016. 

Argumentatie 
Deze budgetwijziging voorziet in de overdracht van de nog niet aangewende  
investeringsbudgetten van boekjaar 2017 naar 2018. Ook het resultaat van 2017 wordt via deze 
budgetwijziging verwerkt. 

Bij exploitatie hebben we extra budget voorzien voor de aanvullende steun, alsook de 
aanpassing van het leefloon voor gezinnen (stijging van 40 EUR/maand/gezin). 

Verder werd er ook extra budget voorzien voor de ICT licenties van microsoft. Hiervoor hebben 
we 137.000 EUR bijkomend voorzien. 

De bijdrage aan het zorgpunt werd herberekend naar 47 % wat voor 2018 neerkomt op 14.000 
EUR extra t.o.v. oorspronkelijk budget 2018. 

Er werd ook een subsidie van de stad ingeschreven i.v.m. vluchtelingen voor 45.000 EUR, 
hiertegenover hebben we in de kosten de aanwerving van een personeelslid voorzien. 

Van het voedingsbudget werd per bewoner 25 EUR verschoven naar het animatiebudget, zo kan 
het animatieteam het budget zelf beheersen en zorgen ze zelf voor de bestellingen. 

De infrastructuurkorting voor de Gerda werd op de juiste algemene rekeningen voorzien; de 
algemene opbrengstrekening werd verhoogd en de korting staat op een aparte rekening. 

Langs opbrengstenzijde hebben we enkele subsidies die nog niet voorzien waren toegevoegd. 

Zo hebben we o.a. subsidie Net-werkt voor 60.000 EUR en subsidie compact/talent en roma 
samen voor 80.000 EUR. 

Verder hebben we ook diverse kostenrekeningen verhoogd indien nodig en verlaagd waar 
mogelijk. 
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Voor investeringen is het budget voor het nieuwe WZC in Nieuwkerken opgetrokken naar 
26.000.000 EUR. Dit om de bijkomende kosten van de buitenschoolse kinderopvang te dekken. 

Er werd ook extra budget voorzien voor de nieuwe lift in St-Rochus (kostprijs zal 12.000 EUR 
hoger zijn dan eerst ingeschat). 

Voor de aankoop van het gebouw in de Heistraat hebben we 240.000 EUR bij voorzien, dit 
bedrag hebben we ook in opbrengsten ingeschreven voor de verkoop aan Den Azalee. Voor dit 
project hebben we ook de subsidie eruit gehaald aangezien  die niet werd toegewezen. 
Er werd 500.000 EUR extra voor verbouwingen van de DC De Wilg ingeschreven. 

Voor de vernieuwing van de regeneratiekarren hebben we 290.400 EUR voorzien. 

Aan het budget van het wagenpark werd 40.000 EUR toegevoegd (25.000 EUR voor een 
camionette voor het OOC en 15.000 EUR voor een bestelwagen in het WZH). 

Verder werden de investeringsbudgetten voor de diverse rusthuizen herbekeken en waar nodig 
aangepast. 

Ook de VIPA subsidie voor het dienstencentrum Den Aftrap werd gecorrigeerd, deze stond nog 
op een verkeerde algemene rekening in het budget.  

Ook de intresten op de subsidie die we ontvangen voor de serviceflats dienen gebudgetteerd te 
worden, dit hebben we bij deze BW ook voorzien. 

In de liquiditeiten zijn de voorziene leningen van 2017 die niet werden opgenomen verschoven 
naar 2018. In tegenstelling tot de investeringsbudgetten, worden deze niet automatisch 
overgenomen.  

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de budgetwijziging 1 van 2018 goed te keuren. 

Bijlagen 
Bundel BW 2018 nummer 1.pdf 

6 2018_OR_00038 Financiën – verhuur parkings aan AZ Nikolaas - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding 
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Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de voorzitter en de algemeen directeur te machtigen tot het 
aangaan van een overeenkomst (in bijlage) met AZ Nikolaas over het gebruik van bepaalde 
OCMW parkings in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2027. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
 
Argumentatie 
Het OCMW exploiteert parkings ten dienste van AZ Nikolaas. Dat is begonnen in 2010 op het 
moment dat de bouw van wzc De Spoele is gestart op de voormalige parking van AZ Waasland. 
De exploitatie van deze parking brengt het OCMW jaarlijks een stevig bedrag. In de ‘gloriejaren’ 
waren de inkomsten 180.000 euro per jaar. 

In 2017 waren de totale opbrengsten van alle parkings 138.000 euro en de exploitatieuitgaven 
16.000 euro. Deze inkomsten betroffen ook de parking van wzc De Spoele (waar het aantal 
abonnementen stijgt) en wzc Ter Wilgen (een parking die verdwenen is). 

Daartegenover stonden personeelskosten. Het zijn de parkeerwachters van de stad die de 
automaten legen, het geld tellen en dan naar de bank brengen. Het is de technische dienst van 
het OCMW die enkele keren per week interventies moet gaan doen (en de permanentie van de 
woonzorgcentra die moet optreden). In totaal is er op jaarbasis – naar schatting 1 fte mee bezig 
(omdat het 24/24 en 7/7 doorgaat) Dat betekent dat een kostprijs van ongeveer 50.000 euro. 

Een andere verschuiving is het feit dat het ziekenhuis, op de plaats van de vroegere 
appartementen een nieuwe bezoekersparking gaat aanleggen –ook ongeveer 100 plaatsen-. 
Het operationele resultaat van de parking van het OCMW staat daarmee onder druk voor de 
komende jaren. 

Een vaststelling vanuit het OCMW is ook dat het beheer van de ziekenhuisparking relatief veel 
klachten oplevert. Tickets die geweigerd worden (al dan niet echt), bezoekers die door 
mankementen niet van de parking kunnen, etc. Tegen de achtergrond van het ontstaan van het 
Zorgpunt en de onzekerheid over de nieuwe structuur van de technische dienst, is dit een risico. 

Aan de andere kant kwam vanuit het AZ Nikolaas een driedubbele vraag om de parking in 
beheer te mogen nemen. 

Ten eerste willen ze het beheer van de bezoekersparking overnemen om één parkeergeleidings- 
en betalingssysteem te kunnen invoeren voor het hele ziekenhuis. 

Ten tweede willen ze méér parkeerplaatsen aan de zijde van Ter Wilgen. Met de PAAZ zijn er 
ook meer dokters gekomen, en daarvoor zoekt men ruimte. Daarvoor kijken ze naar (een stuk 
van) de parking van De Plataan. 
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Ten derde moet er iets geregeld worden voor de ingang naar de achterkant van Ter Wilgen. Die 
is namelijk, bij de beslissingen over de ziekenhuisfusie in 2007, volledig eigendom gebleven 
van het OCMW. Maar dat is nu een toegangsweg tot de parking én een brandweg. 

Voor de parking van De Plataan is de verhuur een opportuniteit. De parking die AZ Nikolaas er 
gaat exploiteren staat open voor het publiek. Dat betekent dat ook bezoekers van De Plataan, 
de Priesteragie of De Variant er kunnen parkeren. Het OCMW kan dan haar ingang aan de 
Azalealaan uitsluitend voorbehouden aan personen die over een badge beschikken. 
De capaciteit op de parking van De Plataan is voldoende. Ze staat op dit moment ’s ochtends 
redelijk vol. Maar er is – voor het personeel dat er staat – een uitwijkmogelijkheid onder de 
Priesteragie. Daar is altijd nog plaats. Dat geldt ook voor de parking voor De Plataan. 

Verder zal de druk op de parking achter De Plataan sterk afnemen op het moment dat De 
Variant verhuist naar de Lamstraat. Op het moment dat De Sprankel verhuist naar Nieuwkerken, 
zal de nood aan parkeerplaatsen nog verder dalen. 

Ook in De Spoele is er parkeercapaciteit voldoende. Momenteel is er zelfs een stevige 
leegstand. Daar wordt wel een evolutie verwacht op het moment dat het dienstencentrum 
verbouwd wordt, en een deel van de activiteiten verschuiven naar De Spoele. 

Daarom is gewerkt aan een voorstel om tot 2027 - het moment dat AZ Nikolaas vermoedelijk 
van de site verdwijnt – de parkingplaatsen te verhuren aan het tarief per parkingplaats dat de 
stad rekent voor haar pleinen en parkings (400 euro per jaar). Dat moment komt ook overeen 
met het moment dat beslist moet worden over de eigendommen die aan het Zorgpunt ter 
beschikking gesteld worden. 

Los van de bovenstaande vragen worden er ook – voor personeelsleden van AZ Nikolaas – 
parkingplaatsen verhuurd onder De Spoele. Ook dat is aan het tarief van 400 euro per 
parkeerplaats per jaar. Hiervoor geldt het parkeerreglement, zoals dat ook voor bezoekers en 
familie geldt. Ook bepaalde werknemers van Sint-Carolus maken daar gebruik van. 

Op 1 augustus 2028 komt het geheel van de parkings terug in volle eigendom en gebruik van 
het OCMW Sint-Niklaas. Op dit moment lijkt dat het moment te zijn, dat de toekomstplannen 
voor de site rond de Azalealaan uitgekristaliseerd zullen zijn. Dan kan een volledig verkoop 
gebeuren. 

In het contract met AZ Nikolaas is wel voorzien dat een eerdere verkoop van De Plataan (vanaf  
2025) ook mogelijk is. In dat geval, moeten er afspraken gemaakt worden over de oprit naast  
Ter Wilgen. En bij effectieve verkoop voor 1 augustus 2028 geldt er een voorkooprecht voor AZ 
Nikolaas (mits het betalen van een marktconforme prijs) van een toegangsweg naast Ter 
Wilgen.  

In deze hele afweging is met AZ Nikolaas onderhandeld over een totaalbedrag per jaar van 
45.000 euro (jaarlijks te indexeren). Gelet op de huidige inkomsten is dat geen hoog bedrag.  
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Maar het huidige inkomstenniveau is absoluut niet gegarandeerd – en kan grotendeels door AZ 
Nikolaas worden beïnvloed – en de operationele last, zijn we met het oog op het ontstaan van 
het Zorgpunt graag kwijt. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 
 
Artikel 1 
de voorzitter en de algemeen directeur te machtigen tot het aangaan van een overeenkomst 
met AZ Nikolaas over het gebruik van bepaalde OCMW parkings in de periode van 1 augustus 
2018 tot en met 31 juli 2027. 
Deze overeenkomst wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.  

OCMW WOONZORGNETWERK 

Woonzorgnetwerk 

7 2018_OR_00039 Omzetting doelgroepmedewerkers (LDE) naar logistiek  
personeel in de thuiszorg 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Verslag 
Dit is besproken in het Bijzonder Comité Seniorenbeleid. 

Bondige toelichting 
Vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd de vraag gesteld naar de 
thuiszorgdiensten om de bestaande functies en middelen van  LDE medewerkers om te laten 
zetten naar middelen voor logistiek Personeel.  
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
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Argumentatie 
Vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd de vraag gesteld naar de 
thuiszorgdiensten om de bestaande functies en middelen van LDE medewerkers om te laten 
zetten naar middelen voor logistiek personeel. Voor onze dienst zou dit praktisch betekenen dat 
we 1,5 VTE LDE medewerkers (twee maatschappelijk werkers) laten omzetten naar 0,7 VTE 
logistiek personeel. 
Omwille van de bestaande profielen van de geïndiceerde medewerkers en omwille van het niet 
behalen van de minimale schaalgrootte wordt overwogen om in te gaan op de oproep vanuit 
het Agentschap Zorg en Gezondheid tot omzetting van LDE medewerkers naar logistiek 
personeel. 
 
Adviezen 
OCMW Financiën: Gunstig advies. 
Advies financieel overleg op 25/01/2018 
Advies afdelingsoverleg thuiszorg op 2/5/18: positief 
Advies BC senioren op 19/6/2018 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
het principe goed te keuren voor de omzetting van 1,5 VTE doelgroepmedewerkers naar 0,75 
VTE logistiek personeel. 

Bijlagen 
LDE- mail.pdf 

8 2018_OR_00040 Aanpassingen interne afsprakennota seniorenwoningen -  
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Bondige toelichting 
Tot op heden is er voor de verschillende dienstverleningsvormen zoals serviceflats, 
ouderenwoningen en ouderenflats een aparte interne afsprakennota. Intussen is de werking op 
elkaar afgestemd is het voorstel uitgewerkt om één interne afsprakennota seniorenwoningen te 
gebruiken. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze interne afsprakennota goed te keuren.  
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Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Tot op heden is er voor de verschillende dienstverleningsvormen zoals serviceflats, 
ouderenwoningen en ouderenflats een aparte interne afsprakennota. Intussen is de werking op 
elkaar afgestemd is het voorstel uitgewerkt om één interne afsprakennota seniorenwoningen te 
gebruiken.  
De wijzigingen zijn in kleur aangebracht. 
 
Adviezen 
OCMW Financiën: Gunstig advies. 
Advies BC seniorenbeleid op 19/06/2018 

Advies Financieel overleg op 03/05/2018 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de aangepaste interne afsprakennota seniorenwoningen goed te keuren. 

9 2018_OR_00041 Aanpassingen opnameovereenkomst kortverblijf -  
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Bondige toelichting 
In de werking werd er een onduidelijkheid ervaren tussen de formulering van de 
opnameovereenkomst kortverblijf en de praktijk. Vooral dan met betrekking tot het toepassen 
van het kortingspercentage bij afwezigheid.  
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassingen van de opnameovereenkomst kortverblijf 
goed te keuren. 
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Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
In de werking werd er een onduidelijkheid ervaren tussen de formulering van de 
opnameovereenkomst kortverblijf en de praktijk. Vooral dan met betrekking tot het toepassen 
van het kortingspercentage bij afwezigheid. Voor de duidelijkheid is de overeenkomst 
aangepast. 

Adviezen 
OCMW Financiën: Gunstig advies. 
Advies BC seniorenbeleid op 19/06/2018 
Advies Financieel overleg op 03/05/2018 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de aangepaste verblijfsovereenkomst kortverblijf goed te keuren.  

10 2018_OR_00042 Aanvraag voorafgaande vergunning en erkenning lokaal  
dienstencentrum De Spoele - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Verslag 
Dit is met het oog op de verbouwingswerken aan lokaal dienstencentrum De Wilg. In die 
periode neemt woonzorgcentrum De Spoele tijdelijk de functie van dienstencentrum over en 
moet deze aanvraag gebeuren. 

Bondige toelichting 
Momenteel is de aanbesteding lopende voor de realisatie van de vervangingsnieuwbouw voor 
het lokaal dienstencentrum De Wilg. Tijdens de werkzaamheden, die in het najaar 2018 van 
start gaan, zullen de activiteiten van het lokaal dienstencentrum verplaatst worden naar het 
nabijgelegen woonzorgcentrum De Spoele.  
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Om de activiteiten te kunnen laten uitvoeren in De Spoele, moet er een voorafgaande 
vergunning en een erkenning als lokaal dienstencentrum aangevraagd worden. Aan 
de OCMW-raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.  

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen 
van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen. Ministerieel besluit 
van 9 december 2009 houdende de vastlegging voor de ouderenvoorzieningen en de centra 
voor herstelverblijf van de evaluatiecriteria voor de programmatie vermeld in artikel 2 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor de woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.  
 
Argumentatie 
In de OCMW-raad van 23 juni 2016 werd beslist een nieuwbouw te realiseren voor het lokaal 
dienstencentrum De Wilg en het sociaal restaurant.  
Op 16 maart 2017 werd een aanvraag voorafgaande vergunning voor LDC De Wilg ingediend.  
Deze werd op 14 april 2018 verleend. 
In het najaar 2018 starten de werken aan de vervangingsnieuwbouw voor het dienstencentrum 
De Wilg. De bouwwerken zullen anderhalf tot twee jaar duren.  
Tijdens deze verbouwing zullen de activiteiten plaatsvinden in De Spoele. Om hier activiteiten 
in het kader van een lokaal dienstencentrum te kunnen uitvoeren, moet er een voorafgaande 
vergunning aangevraagd worden.  

Adviezen 
Financieel beheerder: Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de voorafgaande vergunning en de erkenning aan te vragen voor de realisatie van een lokaal 
dienstencentrum in De Spoele. 
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TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

11 2018_OR_00043 Werken: Domein Sinaai: vaststelling bestek heraanleg  
wegenis - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Vanuit de OCMW-raad wordt opgemerkt dat het bestek voor de heraanleg wegenis domein 
Sinaai duur is. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het bestek voor de heraanleg van de wegenis domein 
Sinaai, opgemaakt door studiebureau Talboom, met een raming van 791.788,43 EUR goed te 
keuren. 
Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
In 2014 is de combinatie Brut, Land en Talboom aangeduid voor de heraanleg van de site  
Sinaai. Het studiebureau Talboom heeft een bestek opgemaakt met een raming van 791.788,43 
EUR. De werken omvatten in hoofdzaak het opbreken van bestaande verhardingen, opbreken 
bestaande rioleringsbuizen en inspectieputten, aanleggen van rioleringen in betonbuizen, 
PVCbuizen en gresbuizen van verschillende diameter, aanleggen van persleidingen in HDPE 
buizen, maken van inspectieputten, aansluiten van straatkolken en aflopen op de riolering, 
nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken en voetpaden in betonstraatstenen. De 
gunningswijze is de open aanbesteding. 
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Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig onder voorwaarden. 
Er wordt een meerwaarde verwacht van 1.200.000 EUR voor de verkoop van de gronden in 
Sinaai, met volgende budgetwijziging wordt hiervan voldoende budget voorzien voor deze 
kosten. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
het bestek voor de heraanleg wegenis domein Sinaai met raming 791.788,43 EUR goed te 
keuren en deze opdracht te gunnen na het houden van een open aanbesteding. 

Bijlagen 
Bijzonder Bestek klein 
 
12 2018_OR_00044 Werken: leveren en plaatsen liftinstallatie serviceflats  

Sint-Rochus: aanpassing raming - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Bondige toelichting 
De raming in het bestek is 75.000 EUR, exclusief btw. 
De prijs van de lift is 76.000 EUR, exclusief btw. 
Het bedrag voor het omnium onderhoudscontract over tien jaar is 24.800 EUR. 
Dit komt overeen met een jaarlijks bedrag van 2.480 EUR per jaar. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassing van de raming goed te keuren.  

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 
17 juni 2016  betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 



Ocmw-raad 20/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
28 juni 2018 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

Argumentatie 
Om de veiligheid van de bewoners van de serviceflats Sint-Rochus te garanderen moet de 
personenlift vervangen worden. Er werd hiervoor een onderhandelingsprocedure uitgeschreven.  
Van de vier bedrijven die aangeschreven werden heeft enkel Kone Belgium een offerte gemaakt.  
Er werd met de andere firma's onderhandeld.  
Voorstel toewijzing aan Kone Belgium, Bretagnestraat 24 1200 Brusse,l van een mono Space 
700 voor achttien personen en een last van 1350 kg. 
De liftinstallatie kost 76.000 EUR, exclusief btw. 
Prijs van het omnium onderhoudscontract 24.800 EUR voor tien jaar. 

Adviezen 
OCMW financieel beheerder: Gunstig advies. 
De investering van de lift is voorzien op enveloppe 2014/006 subproject 020 algemene 

rekening 22911000 BI 095002 voor €92.000 (incl BTW) De exploitatie komt op 

rekening: 61030000 BI 095002 

 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de raming voor de vervanging van de liftinstallatie serviceflats Sint-Rochus aan te passen van 
75.000 EUR naar 76.000 EUR excl btw + onderhoudscontract 24.800 EUR voor tien jaar. 

Artikel 2 
de dienst overheidsopdrachten, de technische dienst en de financiële dienst van deze beslissing 
in kennis te stellen. 

13 2018_OR_00045 Aanstelling externe firma voor uitvoering  
tevredenheidsmeting voor maaltijdkwaliteit en 
maaltijdgebeuren in de residentiële seniorenzorg a) pv 
opening offertes van 28 mei 2018 - kennisname en b) 
toewijzing - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 
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Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden meldt dat in het ontwerpbesluit wordt gevraagd toe te wijzen 
aan een iets hoger bedrag dan geraamd was. 

Raadslid Walther Bruwiere vraagt of dit een verplichte meting is, waarvoor een externe firma 
wordt aangesteld. Is dat dit of is dat een andere? 

De OCMW-directeur bevestigt dat dit een niet-verplichte meting is. De verplichte meting betreft 
de tevredenheid in de thuiszorg. 

Raadslid Bruwiere stelt voor dit door eigen personeel te laten uitvoeren en het dan ook ruimer 
te laten uitvoeren dan enkel de residentiële seniorenzorg, want de centrale keuken kookt niet 
enkel voor de seniorenzorg, maar ook voor het kinderdagverblijf Driekoningen. 

Voorzitter Kris Van der Coelden is van mening dat het interessant is dat een buitenstaander 
kritisch kijkt naar de kwaliteit van de maaltijden. Dit is voor intern gebruik om te bekijken. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen stelt vast dat er maar één meting is en dat het 25 % méér kost. 
Hij vraagt of er voldoende referentiepunten zijn. En hij stelt ook de vraag of er niet nog eens 
onderhandeld kan worden, omdat het een onderhandelingsprocedure is. Het lijkt hem dat het 
niet nodig is op korte termijn een beslissing te nemen. 
De OCMW-directeur antwoordt dat de schatting van de verplichte tevredenheidsmetingen komt. 

Raadslid Uytdenhouwen vraagt of het dan niet de moeite is een discussie hierover aan te gaan 
met de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt zich af of het de moeite is om over 1000 EUR nog te 
onderhandelen. 

Raadslid Bert De Laet heeft begrip voor de kritische houding van raadslid Walter Bruwiere met 
betrekking tot externe firma's. Maar als er intern een onderzoek zou gebeuren, zou hij het dan 
geloven als ze - bijvoorbeeld- tot de conclusie kwamen dat de maaltijdkwaliteit goed is? 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt dit ontwerpbesluit toch goed te keuren. De CD&V-fractie  
onthoudt zich, de Vlaamse Belang-fractie stemt tegen en de meerderheid en raadslid 
Mohammed Doudouh stemmen voor. Het punt is daarmee aangenomen. 

Bondige toelichting 
Principe beslissing: Raad 2 mei 2018. 
Raming: 9.000 EUR (excl. btw). 
Gevoerde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er 
werd één offerte ontvangen vanwege de Artesis Plantijn Hogeschool, voor een bedrag van 
15.100 EUR (excl. btw). 
Daar de raming met meer dan 25 % overschreden werd, wordt dit dossier voorgelegd aan de 
Raad voor toewijzing. 
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Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
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. 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Principe beslissing: Raad 2 mei 2018. 
Doel: uitvoering van een  tevredenheidsmeting over de maaltijdkwaliteit- en maaltijdbeleving  
bij de bewoners van haar vijf woonzorgcentra. 
Raming: 9.000 EUR (excl. btw). 
Gevoerde procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
Volgende firma’s werden o.a. (per mail) aangeschreven: 
- AP Hogeschool; 
- Thomas More hogeschool; 
- Odisee; 
- Arteveldehogeschool; 
- Hogent; 
- Erasmushogeschool Brussel;- Hogeschool PXL. 

Opening offertes vond plaats op 28 mei. 
Volgende offerte werden ontvangen: AP Hogeschool. 
De offerte werd administratief nagezien en correct bevonden. 
Er werd een lastenboek opgesteld met volgende gunningcriteria: 
- prijs: 50 %; 
- plan van aanpak: 50 %. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met 9 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen en SOS 2012), 1 stem tegen (Vlaams Belang) en 2 
onthoudingen (CD&V) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het PV opening offertes van 28 mei 2018. 



Ocmw-raad 23/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
28 juni 2018 

Artikel 2 
de uitvoering van een tevredenheidsmeting voor maaltijdkwaliteit en maaltijdgebeuren in de 
residentiële seniorenzorg toe te wijzen aan de organisatie Artesis Plantijn Hogeschool, Lange 
Nieuwsstraat 101, 2000 Antwerpen, voor een bedrag van 15.100 EUR (excl. BTW). 

Bijlagen 
2018_06_14_Verslag van nazicht van de offertes - zonder totaalprijzen.doc 

 

ONDERSTEUNING 

HR 

14 2018_OR_00046 Gemeenschappelijk organogram stad - OCMW - principe  
en goedkeuringstraject 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning – HR 
 
Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt of er opmerkingen zijn bij het gemeenschappelijk 
organogram stad-OCMW. 
De OCMW-raad heeft geen opmerkingen. 

Bondige toelichting 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 verplicht de lokale besturen om tegen 1 
januari 2019 over een gemeenschappelijk organogram voor stad en OCMW te beschikken. In 
Sint-Niklaas werken we daarnaar al een paar jaar toe, met de verschillende synergietrajecten. 
Op voorstel van het gemeenschappelijk managementteam ligt een voorontwerp van 
organogram voor, dat in werking zou treden met ingang van 1 januari 2019.  

Juridische grond 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 161. 

Argumentatie 
Organogram voor stad en OCMW 

Volgens artikel 161 van het decreet over het lokaal bestuur moeten zowel de gemeenteraad als 
de OCMW-raad het gezamenlijk organogram voor stad en OCMW goedkeuren. Dat dient te 
gebeuren vóór 1 januari 2019, de inwerkingtredingsdatum van de tekst van dit artikel: "De 
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gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stellen het gezamenlijk organogram van 
de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast. 
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de 
functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."  

Het voorontwerp van het organogram wordt opgesteld door de algemeen directeur, na overleg 
met het managementteam, overeenkomstig artikel 171 § 4 van het decreet lokaal bestuur. Het 
gemeenschappelijk managementteam heeft op 8 mei 2018 het voorontwerp van gezamenlijk 
organogram goedgekeurd. Daarbij werd ervan uitgegaan dat alle diensten van stad en OCMW 
opgenomen zijn in het organogram, met uitzondering van de cluster zorg, die met ingang van 1 
januari 2019 wordt overgedragen aan het Zorgpunt Waasland. Het nieuwe organogram zou ook 
ingaan vanaf deze datum.  

Wijzigingen ten opzichte van huidige organogrammen 

Momenteel hebben de stad en het OCMW elk een afzonderlijk organogram (zie bijlage voor 
deze organogrammen). In het organogram van de stad werden bij de vorige wijzigingen echter 
de synergiediensten al opgenomen; daarom zijn we van dit organogram vertrokken om de 
resterende OCMW-diensten in te integreren (met uitzondering van de cluster zorg) om zo tot 
een gemeenschappelijk organogram te komen.   
De aanpassingen situeren zich in het algemeen organogram en de deelorganogrammen van de 
cluster ondersteuning en de stafdiensten. Tegelijk worden nog enkele kleine aanpassingen 
doorgevoerd. Hieronder overlopen we alle wijzigingen.  

Algemeen organogram 
- De bestuursorganen van stad en OCMW die blijven bestaan, staan bovenaan vermeld.- Een 

aantal stafdiensten heeft nu adviseursfunctie voor beide organisaties (ombudsfunctie en IPB), 
ook de kabinetten bedienen beide organisaties. 

- De benamingen van de decretale graden zijn aangepast. 
- De dienst 'publieke veiligheid en noodplanning' wordt nu niet meer alleen door de 

burgemeester aangestuurd, maar ook door de algemeen directeur, wat meer overeenkomt met 
de bestaande situatie. 

- De projectwerking, die vroeger in een balk onderaan stond, krijgt nu een wat meer prominente 
plaats in de omgeving van het managementteam (MT), om aan te duiden dat het MT niet 
alleen de diensten, maar ook de projecten aanstuurt. 

- De cluster techniek, die vroeger een horizontale, transversale cluster was, is nu een verticale 
cluster (o.m. omdat de cluster in de afdeling openbaar domein geen ondersteunende functie 
heeft). Ook visueel is dit aantrekkelijker, want alle clusters met een dienst of afdeling 
ondersteuning zijn dan de verticale clusters. In de kruispunten met de cluster ondersteuning 
vinden ze de transversale clusters. 

- De cluster ondersteuning wordt aangestuurd door enerzijds de algemeen directeur(s), 
anderzijds de financieel directeur. Die info stond vroeger in de legende, maar die wordt nu 
verduidelijkt door een kleurnuance en een afzonderlijke aansturingslijn. 
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- De legende bevat nu ook de info over wie er in het MT zit. Het vermelden ervan in het 
organogram is opnieuw een decretale verplichting (zie hierna). Het is in het MT dat de 
politieke en ambtelijke lijnen samenkomen: die centrale positie wordt weergegeven door een 
opvallende kleur. 

Organogram cluster ondersteuning 
- Aanpassing van de benaming van de decretale graden. 
- De diensten van de afdeling financiën worden vanaf 2019 wel al aangestuurd door de 

financieel directeur, maar van een integratie is pas sprake vanaf 2020. In het organogram zijn 
er dus nog twee sporen: een stadsspoor en een OCMW-spoor. Eind 2019, na het 
synergietraject, moeten we dit deel van het organogram actualiseren. Er wordt tevens voorzien 
in een functie van adjunct-financieel directeur in het kader van de waarborgregeling voor de 
niet-aangestelde decretale functiehouder. Deze functie is tijdelijk en ten persoonlijke titel. 

Organogram varia 
- Aanpassing van de benaming van de decretale graden. 
- Ook weer de link gelegd tussen algemeen directeur en publieke veiligheid en noodplanning. 

Samenstelling gemeenschappelijk managementteam 

In artikel 179 van het decreet lokaal bestuur wordt een voorzet gegeven voor de samenstelling 
van het gemeenschappelijk managementteam: "De gemeente en het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, hebben een gemeenschappelijk 
managementteam. Met behoud van de toepassing van het derde lid [raadgevende stem 
burgemeester], bestaat het managementteam uit de algemeen directeur, de adjunct-algemeen 
directeur, de financieel directeur en alle andere leden die geen mandataris zijn en waarvan de 
deelname aan het managementteam nuttig wordt geacht voor het functioneren van de 
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester, of de 
door hem aangewezen schepen, maakt met raadgevende stem deel uit van het 
managementteam." 

Hiermee rekening houdend stelt het huidige gemeenschappelijk managementteam (bestaande 
uit alle leden van de managementteams van stad en OCMW, 18 personen) voor dat het 
gemeenschappelijk managementteam voor stad en OCMW vanaf 2019 zou bestaan uit volgende 
personen: 
- de directeurs en adjunct-directeurs (max. 4 personen); 
- de clustermanagers (5 personen); 
- de afdelingshoofden personeel en ICT (2 personen); 
- twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor 

ondersteuning managementteam en strategische planning (2 personen); 
- met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen (1 persoon). 

In totaal gaat het dus om (maximum) 14 personen. Het team is organisatiedekkend, wat 
belangrijk is voor de implementatie van de beslissingen van de bestuursorganen en het 
managementteam, en bevat bovendien een goede mix van leidinggevende functies en 
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beleidsondersteunende functies, wat nodig is voor de opvolging van de organisatiebrede 
thema's en de projectwerking. Het (door het decreet opgelegde) lidmaatschap van de 
burgemeester of de door hem aangewezen schepen zorgt voor de brug tussen de politiek en 
ambtelijk verantwoordelijken. 

Dit voorstel voor een gemeenschappelijk organogram werd besproken met de vakorganisaties 
en resulteerde reeds op 11 juni 2018 in een protocol van akkoord. Daarom kan het voorstel nog 
op de OCMW-raad van juni behandeld worden. Het voorstel kreeg een gunstig advies op het BC 
F&IO van 14 juni 2018. 

Het voorstel zal in augustus aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
het gezamenlijk organogram stad-OCMW, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren 

Artikel 2 
de leden van het managementteam stad en OCMW vanaf 1 januari 2019 als volgt vast te leggen: 
- de directeurs en adjunct-directeurs; 
- de clustermanagers; 
- de afdelingshoofden personeel en ICT; 
- twee beleidsadviseurs van het team beleidsondersteuning, verantwoordelijk voor 

ondersteuning managementteam en strategische planning; 
- met raadgevende stem: de burgemeester of de door hem aangewezen schepen. 

Bijlagen 
protocol  gemeenschappelijk organogram.pdf STAD OUD Organogrammen GR 26-01-2018.pdf 
OCMW OUD Organogram najaar 2015.pdf 
STAD EN OCMW NIEUW Organogrammen GR 24-08-2018 (1).pdf 

15 2018_OR_00047 Nieuw evaluatiesysteem - aanpassing  
rechtspositieregeling 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning - HR 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden vat de kern van het nieuw evaluatiesysteem samen. 



Ocmw-raad 27/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
28 juni 2018 

Bondige toelichting 
Het OCMW- en gemeentedecreet schrijven voor dat personeelsleden geëvalueerd moeten 
worden tijdens hun loopbaan. Bij het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas werd dat 
uitgewerkt in een tweejaarlijkse evaluatiecyclus met opgelegde termijnen en een 
scoringssysteem. Tussentijdse feedback moet gebeuren via het planningsgesprek bij het begin 
van de cyclus. Daarnaast kan een functioneringsgesprek plaatsvinden op vraag van de 
medewerker of van de leidinggevende. 
Bij de wijziging van het gemeentedecreet in juni 2016, kregen de gemeenten, OCMW's en 
provincies meer ruimte om de opvolging van het functioneren en presteren van medewerkers 
op een eigen manier vorm te geven. De verplichte evaluatie werd vervangen door een recht op 
opvolging en feedback. Enkel wanneer het zou kunnen komen tot een ontslag wegens 
definitieve beroepsongeschiktheid, blijft een evaluatie verplicht. Het nieuwe decreet over het 
lokaal bestuur heeft dit principe overgenomen. 
Van deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden om het prestatiemanagement binnen de 
organisatie efficiënter, sneller, met minder administratie en ingewikkelde procedures te laten 
verlopen door te evolueren naar een cultuur van 'permanente feedback'. 
Daarom werd een nieuw feedback- en evaluatiesysteem uitgewerkt. De principes werden 
voorgelegd aan en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 
27 november 2017. Daarna werden onderhandelingen met de vakorganisaties gevoerd. Op 14 
mei 2018 werd hierover een protocol van akkoord ondertekend. Om het nieuwe systeem in te 
voeren moet de rechtspositieregeling aangepast worden. Het BC F&IO van 14 juni 2108 gaf een 
gunstig advies. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassingen van de rechtspositieregeling, in het kader 
van de wijziging van het evaluatiesysteem, goed te keuren. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn.          
Decreet over het lokaal bestuur, artikel 194. 
Rechtspositieregeling geldend voor het personeel van de stad Sint-Niklaas, vastgesteld door de 
gemeenteraad van 27 november 2015, met latere wijzigingen, hoofdstukken VII en VIII. 

Argumentatie 
De laatste jaren worstelen heel wat organisaties met de traditionele manier van beoordelen. 
Waar het doel er oorspronkelijk uit bestond medewerkers te motiveren en in alle openheid bij te 
sturen waar nodig, moet worden vastgesteld dat het traditioneel verplichte evaluatiesysteem te 
weinig meerwaarde oplevert. 
Ook vanuit de hogere overheid wordt afgestapt van de verplichte periodieke evaluatie en 
krijgen lokale besturen de mogelijkheid om zelf een opvolgings- en feedbacksysteem uit te 
werken. 
Daarom wordt voorgesteld af te stappen van de verplichte tweejaarlijkse evaluatiecyclus. In de 
plaats daarvan wordt terug gegaan naar de essentie: opvolgen wat er effectief op de werkvloer 
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gebeurt, zorgen dat personeelsleden met elkaar communiceren, leidinggevenden die 
beschikbaar zijn voor feedback. 
De belangrijkste elementen van het nieuwe opvolgings- en feedbacksysteem zijn: 
- Het werken aan een cultuur van permanente feedback. Dit vraagt de nodige 
ondersteuning en opleiding van leidinggevenden en medewerkers waarin de dienst HR ook wil 
voorzien. - Een jaarlijks verplicht formeel functioneringsgesprek tussen medewerker en 
leidinggevende. De nadruk komt te liggen op feedback, niet op beoordeling of 'scoren' van 
medewerkers. Het functioneringsgesprek is het instrument om de prestaties van medewerkers 
op te volgen en waar nodig bij te sturen. 
- Enkel bij (ernstig) disfunctioneren wordt een evaluatieprocedure opgestart waarbij een 
duidelijk verbetertraject wordt uitgewerkt met ondersteuning van de dienst HR. 
Deze principes worden ook doorgetrokken voor de decretale graden (directeursfuncties) en de 
ombudspersoon, maar vermits deze geen personeelsleden zijn van het OCMW maar van de stad, 
wordt dit opgenomen in de rechtspositieregeling van de stad. 

Het nieuwe systeem wordt vastgelegd door een aanpassing van de rechtspositieregeling. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
in het kader van de wijziging van het evaluatiesysteem, de aanpassingen van de 
rechtspositieregeling voor de algemene regeling en de seniorenzorg, zoals toegevoegd in 
bijlage, goed te keuren. 

Bijlagen 
protocol wijziging rechtspositieregeling evaluatieprocedure get. (1).pdf 
evaluatie nieuwe teksten RPR OCMW v.13.6.2018.docx 

16 2018_OR_00048 Meenemen van beroepservaring in de privésector of als  
zelfstandige voor de berekening van de geldelijke en 
schaalanciënniteit - aanpassing rechtspositieregeling 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning - HR 

Bondige toelichting 
In het kader van een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en gelet op de krapte op de 
arbeidsmarkt voor sommige functies, is het van belang om als werkgever voldoende 
aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers, ook op het vlak van verloning. Gelet op de te 
verwachten pensioneringen in de komende jaren, zullen verschillende nieuwe medewerkers 
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moeten worden aangetrokken. Het is wenselijk dat nieuwe medewerkers hun relevante ervaring 
die zij opgedaan hebben in de privésector of als zelfstandige ook kunnen valoriseren bij het 
OCMW als nieuwe werkgever. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd voorgestelde aanpassingen van de rechtspositieregeling 
goed te keuren.  

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de 
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

Argumentatie 
De huidige rechtspositieregeling voor de algemene regeling voorziet dat beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van 
periodieke salarisverhogingen (geldelijke anciënniteit) voor een maximum van twaalf jaar, op 
voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie en dat die functie moeilijk te 
rekruteren is. 
Het voorstel is om de voorwaarde dat een functie moeilijk te rekruteren moet zijn te schrappen. 
Hierdoor kan iedere nieuwe medewerker zijn of haar relevante beroepservaring in de 
privésector of als zelfstandige laten meetellen voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. 
Dit sluit meer aan bij een hedendaags personeelsbeleid. 

Voor bepaalde functies zal het in aanmerking nemen van maximaal twaalf jaar beroepservaring 
in de privésector of als zelfstandige niet volstaan om voldoende geschikte kandidaten aan te 
trekken. Dit geldt vooral voor de hogere functieprofielen, maar ook voor bepaalde technische 
profielen. Om ons concurrentieel nadeel enigszins te beperken of om ook nieuwe medewerkers 
uit andere overheden makkelijker aan te trekken, is het voorstel om nog een aantal bijkomende 
mogelijkheden in de rechtspositieregeling te voorzien: 
- De mogelijkheid voorzien voor de aanstellende overheid om bij vacantverklaring van de 
functie ook de schaalanciënniteit te laten meenemen, zowel voor diensten gepresteerd bij een 
andere overheid als in de privésector of als zelfstandige.  
- De mogelijkheid voorzien voor de aanstellende overheid om bij vacantverklaring van de 
functie alle relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in aanmerking te 
nemen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit. 

Deze voorstellen werden principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 5 maart 2018. Daarna werd onderhandeld met de vakorganisaties wat 
resulteerde in een protocol van akkoord.  
Het BC F&IO van 14 juni 2018 gaf een gunstig advies. 
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Op 22 juni 2018 worden de voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. 
De zorgsector heeft reeds een aangepaste regeling met betrekking tot het meenemen van 
anciënniteit. Dit zal in de toekomst ook zo zijn in het Zorgpunt Waasland. 

Visum 
Visum verleend:  

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
voor wat betreft het meenemen van beroepservaring in de privésector of als zelfstandige voor 
de berekening van de geldelijke en schaalanciënniteit, de bepalingen van de  
rechtspositieregeling (algemene regeling) aan te passen, zoals toegevoegd in bijlage. Deze 
gewijzigde bepalingen zijn van toepassing op de selectieprocedures die worden opgestart vanaf 
de datum van dit besluit 
 
Bijlagen 
ervaring prive teksten RPR (1).pdf 
protocol wijziging rechtspositieregeling ancienniteiten (2).pdf 

17 2018_OR_00063 Delegatie personeelsaanstellingen 
en dagelijks personeelsbeheer en code budgethouders - 
aanpassing 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning - HR 

Bondige toelichting 
In toepassing van het decreet over het lokaal bestuur werd Johan Verhulst aangesteld als 
algemeen directeur. 
Ingevolge hiervan moeten een aantal delegatiebeslissingen van de OCMW-raad inzake 
personeel en de code budgethouders worden aangepast aan deze nieuwe situatie. Aan 
de OCMW-raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

Juridische grond 
Decreet over het lokaal bestuur, artikel 587. OCMW-
decreet, artikel 52 en 90.  
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Argumentatie 
In toepassing van het decreet over het lokaal bestuur werd Johan Verhulst aangesteld als 
algemeen directeur. Ingevolge hiervan moeten een aantal delegatiebeslissingen van de 
OCMWraad worden aangepast aan deze nieuwe situatie. 
Wat betreft dagelijks personeelsbeheer en de aanstellings- ontslag en tuchtbevoegdheid, wordt 
kennis genomen van het feit dat de algemeen directeur deze bevoegdheden voor wat betreft 
het personeel in de seniorenzorg, verder delegeert aan de directeur OCMW, Tjeu Van Diessen, 
en bij diens verhindering of afwezigheid aan de clustermanager Zorg. 
Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur worden deze bevoegdheden voor het 
gehele OCMW-personeel gedelegeerd aan de directeur OCMW, de heer Tjeu Van Diessen of bij 
diens afwezigheid of verhindering, aan de clustermanager Zorg. Ook de code budgethouders 
wordt in dezelfde geest aangepast. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
het reglement betreffende de delegatie van de aanstellings-, ontslag- en tuchtbevoegdheid 
en het dagelijks personeelsbeheer, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

Artikel 2 
de code budgethouders, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

Bijlagen 
Voorstel delegatie OCMW raad.docx 
Code budgethouders juni 2018 aangepast 

BESLOTEN ZITTING 

28 juni 2018 20:32 - De voorzitter opent de besloten zitting 
 
 
28 juni 2018 21:00 - De voorzitter sluit de zitting 


