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OCMW-RAAD 
Zitting van 30 augustus 2018 
Notulen 

 

Samenstelling: 
Aanwezig 
de heer Kris Van der Coelden, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Bert De Laet, raadslid (N-VA); de 
heer Walther Bruwiere, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Nathalie Van Garsse, raadslid (sp.a); 
mevrouw Eline De Bruyne, raadslid (Open VLD); 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); mevrouw Liliane Verbeke, raadslid (Groen); mevrouw 
Saloua El Moussaoui, raadslid (CD&V); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Tjeu 
Van Diessen, directeur zorg 

Verontschuldigd 
de heer Willem De Klerck, raadslid (sp.a); de heer Mohamed Doudouh, raadslid (SOS-2012) 

 

30 augustus 2018 20:10 - De voorzitter opent de openbare zitting 

Voorzitter Kris Van der Coelden dankt Steven Vanackere en Veerle Christiaens voor de uitleg van 
het systeem van e-besluit. 
Hij verontschuldigt raadslid Willem De Klerck. 

OPENBARE ZITTING 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 

1 2018_OR_00092 Notulen raadszittingen: Conceptnotulen OCMW-raad van 
2 augustus 2018 (openbare zitting) - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen. 

Bondige toelichting 
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Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 2 augustus 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: 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 2 augustus 2018 (openbare zitting) goed te keuren. 

Bijlagen 
Conceptnotulen 2018 08 02 

2 2018_OR_00102 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
De voorzitter herinnert aan de vorige zitting, waarin gesproken is over de aanbesteding voor 
interim-verpleegkundigen. Het punt werd toen uitgesteld. Het voorstel is om dit punt te 
behandelen op het Bijzonder Comité van 6 september 2018 om dan op de OCMW-raad van 27 
september 2018 tot een beslissing te komen. 

Op 17 augustus 2018 hebben de drie inschrijvers hun voorstel gedaan. Daar zijn opmerkingen 
op gemaakt en momenteel zijn zij bezig om nog een laatste aanbod te doen. Dan wordt een 
vergelijking gemaakt. 

Architectenbureau Bladt en Verstraeten bvba gaat in het Bijzonder Comité van 11 september 
2018 de drie projecten toelichten. Daarna zal de jury haar advies geven en kunnen er door de 
leden van het comité vragen gesteld worden. Daarna zou het Vast Bureau kunnen toewijzen, 
maar het voorstel van de voorzitter is om dit over te laten aan de OCMW-raad van 27 september 
2018. Daar kan iedereen zijn stem laten horen. 
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Op het Bijzonder Comité van 11 september 2018 om 19 uur kunnen alle raadsleden op gelijke 
basis aanwezig zijn. Iedereen die er dan is, krijgt dan een zitpenning. 

De derde mededeling is dat op vrijdagavond 21 september 2018 om 17 uur alle buurtbewoners 
en belangstellenden, en dus zeker ook alle raadsleden, zijn uitgenodigd voor de officiële 
opening van het Gerdapark. 

Enkele raadsleden wijzen erop dat zij geen uitnodiging hebben gekregen voor deze opening. De 
voorzitter heeft wel een uitnodiging gekregen, maar wellicht als buurtbewoner. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de mededelingen door de heer 
voorzitter.  

Juridische grond 

Argumentatie 
- De voorzitter herinnert aan de vorige zitting, waarin gesproken is over de aanbesteding 
voor interim-verpleegkundigen. Het punt werd toen uitgesteld. Het voorstel is om dit punt te 
behandelen op het Bijzonder Comité van 6 september 2018 om dan op de OCMW-raad van 27 
september 2018 tot een beslissing te komen. Op 17 augustus 2018 hebben de drie inschrijvers 
hun voorstel gedaan. Daar zijn opmerkingen op gemaakt en momenteel zijn zij bezig om nog 
een laatste aanbod te doen. Dan wordt een vergelijking gemaakt. 
- Architectenbureau Bladt en Verstraeten bvba gaat in het Bijzonder Comité van 11 
september 2018 de drie projecten toelichten. Daarna zal de jury haar advies geven en kunnen er 
door de leden van het comité vragen gesteld worden. Daarna zou het Vast Bureau kunnen 
toewijzen, maar het voorstel van de voorzitter is om dit over te laten aan de OCMW-raad van 27 
september 2018. Daar kan iedereen zijn stem laten horen. Op het Bijzonder Comité van 11 
september 2018 om 19 uur kunnen alle raadsleden op gelijke basis aanwezig zijn. Iedereen die 
er dan is, krijgt dan een zitpenning. 
- Op vrijdagavond 21 september 2018 om 17 uur zijn alle buurtbewoners en 
belangstellenden, en dus zeker ook alle raadsleden,uitgenodigd voor de officiële opening van 
het Gerdapark. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

Artikel 1 
kennis te nemen van de mededelingen van de heer voorzitter. 
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3 2018_OR_00087 OCMW-verenigingen: Sociaal Verhuurkantoor Waasland - 
toetreding gemeente Stekene – goedkeuring 
 
Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn geen bedenkingen bij de toetreding van de gemeente Stekene tot het Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland. 

Bondige toelichting 
De vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland is een vereniging opgericht in toepassing van 
titel 8, hoofdstuk I, van het OCMW-decreet (vroeger hoofdstuk XII van de OCMW-wet), met als 
doel woningen op de private huurmarkt te huren en deze door te verhuren aan personen die het 
moeilijk hebben om op de private huurmarkt een woning te huren. 
Het OCMW van Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging en moet ingevolge de 
regelgeving en statuten van de vereniging instemmen met de toetreding van nieuwe 
deelgenoten. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd in te stemmen met de toetreding van de gemeente Stekene 
tot de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Juridische grond 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, artikel 224, tweede lid. 
Statuten vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland, artikel 20. 

Argumentatie 
In zitting van 9 augustus 2000 besliste de OCMW-raad tot het oprichten van de vereniging  
Sociaal Verhuurkantoor Waasland en tot vaststelling van de statuten. In zitting van  
27 oktober 2000 keurde de gemeenteraad van Sint-Niklaas deze beslissing goed. De vereniging 
werd opgericht door de OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint-Niklaas, en de 
statuten werden ondertekend op 26 april 2001. 

In 2002 werden de statuten gewijzigd om de toetreding van nieuwe leden (ondermeer 
gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, welzijnsactoren van de regio, ...) mogelijk te 
maken. 

Naast de stichtende deelgenoten maken momenteel ook volgende deelgenoten deel uit van 
vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
- de stad Sint-Niklaas en de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht; 
- de OCMW's van Lokeren, Waasmunster en Zwijndrecht; 
- vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk Waasland; 
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- Christelijke Mutualiteit Waas en Dender; 
- Bond Moyson, afdeling Sint-Niklaas; 
- vzw Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender. 

Met brief van 13 juli 2018 deelt de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland mee dat de 
gemeente Stekene wenst toe te treden tot de vereniging. 
De gemeenteraad van de gemeente Stekene nam hiertoe de beslissing in zitting van 26 juni 
2018. 

Artikel 6 van de statuten van Sociaal Verhuurkantoor Waasland bepaalt dat de algemene 
vergadering beslist over de toetreding van nieuwe deelgenoten. 
De algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland gaf op 28 juni 2018 positief 
advies over de toetreding van de gemeente Stekene. 

Volgens artikel 224, tweede lid, van het OCMW-decreet en artikel 20 van de statuten van de 
vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland is de voorafgaande instemming van alle 
deelgenoten vereist voor de toetreding van nieuwe deelgenoten. 

Art.224 OCMW-decreet: "Elke beslissing tot wijziging van de statuten, tot toelating van 
privaatrechtelijke rechtspersonen als deelgenoot, tot verlenging van de duur van de vereniging of tot 
vrijwillige ontbinding van de vereniging, is onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, vermeld in 
artikel 220, eerste en tweede lid. 
Die beslissingen, alsmede de beslissing tot de toelating van andere dan privaatrechtelijke 
deelgenoten kunnen alleen genomen worden als alle deelgenoten daarmee vooraf instemmen. Bij 
een statutenwijziging is die instemming alleen vereist voor wijzigingen die een verzwaring van de 
verplichtingen of de vermindering van de rechten van de deelgenoten teweegbrengen." 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om in te stemmen met de toetreding van de gemeente 
Stekene tot de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland, zodat de algemene vergadering 
van de vereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland zich hier definitief over kan uitspreken. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

Artikel 1 
in te stemmen met de toetreding van de gemeente Stekene tot de vereniging Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland. 

Artikel 2 
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de vereniging Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland. 

Bijlagen 
Brief SVK toetreding gemeente Stekene 20180713 
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OCMW WOONZORGNETWERK 

Woonzorgnetwerk 

Punt 4 'Woonzorgnetwerk: Overdracht dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) van  
OCMW Sint-Niklaas aan de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van 
Zorgpunt Waasland - beslissing' en punt 5 'Woonzorgnetwerk: Overdracht lokaal 
dienstencentrum De Wilg en lokaal dienstencentrum Den Aftrap van OCMW Sint-Niklaas aan  
Zorgpunt Waasland - beslissing' hebben te maken met de overgang naar het Zorgunt Waasland. 

4 2018_OR_00104 Woonzorgnetwerk: Overdracht dienst gezinszorg en  
aanvullende thuiszorg (DGAT) van OCMW Sint-Niklaas  
aan de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg van Zorgpunt Waasland - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Verslag 
Raadslid Walther Bruwiere zal zijn tirade over de tien kleine negertjes niet herhalen. Maar zowel 
bij punt 4 als punt 5 zal hij tegenstemmen. Omdat hij altijd al tegen het Zorgpunt Waasland is 
geweest. Ofwel zijn er zeven oerdomme OCMW's ofwel zeven verstandige. En hij denkt het 
laatste. 

Bondige toelichting 
De OCMW's van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas gaan op 1 januari 2019 van start 
met Zorgpunt Waasland. Het Zorgpunt Waasland is een vereniging Hoofdstuk I,Titel VIII van het 
OCMW-decreet.  
De vereniging heeft als doel woonzorg te verrichten zoals bedoeld in artikel 2 van het 
woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 
Het OCMW van Sint-Niklaas heeft een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
(DGAT).  
Deze is erkend voor 47.858 uur onder het erkenningsnummer 105. 
Om deze dienst over te kunnen dragen naar Zorgpunt Waasland moet er een ondertekende 
schriftelijke verbintenis zijn van OCMW Sint-Niklaas.  
Tussen het OCMW van Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland zal een overeenkomst worden 
opgemaakt die de continuïteit van dienstverlening voor de gebruikers en het personeel 
garandeert.  

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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Woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 
Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en de 
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 
en inzonderheid bijlage 1 betreffende de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 
Statuten van Zorgpunt Waasland, goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 23 november 
2017, opgenomen in de notariële akte en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 mei 
2018. 

Argumentatie 
De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW van Sint-Niklaas is erkend onder 
het nummer 105 en voor een urencontingent van 47.858 uren. 

Met ingang van 1 januari 2019 zal de exploitatie van de dienst gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg overgedragen worden aan Zorgpunt Waasland, dat de gehele werking overneemt, 
zowel de erkenning, de cliënten als het personeel. 

Na de overdracht zal de continuïteit van hulp- en dienstverlening aan de bestaande gebruikers 
gegarandeerd worden. 

Alle personeelsleden worden met ingang van 1 januari 2019 overgedragen aan Zorgpunt 
Waasland. 

De gebruikers zullen tijdig en voldoende van deze overdracht geïnformeerd worden, eens de 
overdracht van erkenning is toegestaan.  

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met 10 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld) en 1 stem tegen (Vlaams Belang) 

Artikel 1 
de erkenning van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg met erkenningsnummer 105 en 
een urencontingent van 47.858 uren, over te dragen aan de regionale dienst voor gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg van Zorgpunt Waasland met ingang van 1 januari 2019. 
Tussen het OCMW van Sint-Niklaas en Zorgpunt Waasland zal hiervoor een overeenkomst 
afgesloten worden, volgens de tekst in bijlage. 

Bijlagen 
Principiële overeenkomst GZ.docx 
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5 2018_OR_00099 Woonzorgnetwerk: Overdracht lokaal dienstencentrum De  
Wilg en lokaal dienstencentrum Den Aftrap van OCMW  
Sint-Niklaas aan Zorgpunt Waasland - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Bondige toelichting 
De OCMW's van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht gaan op 1 januari 2019 van start 
met Zorgpunt Waasland. Zorgpunt Waasland is een vereniging Hoofdstuk I, Titel VIII van het 
OCMW-decreet. 
De vereniging heeft als doel woonzorg te verrichten zoals bedoeld in artikel 2 van het 
woonzorgdecreet van 13 maart 2019. 
Het OCMW van Sint-Niklaas heeft twee erkende lokale dienstencentra: lokaal dienstencentrum 
De Wilg en lokaal dienstencentrum Den Aftrap. 
Om deze diensten te kunnen overdragen naar Zorgpunt Waasland moet er een akkoord zijn van 
OCMW Sint-Niklaas. 

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 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en de 
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 
en inzonderheid bijlage 1 betreffende de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 
Statuten van Zorgpunt Waasland, goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 23 november 
2017, opgenomen in de notariële akte en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 mei 
2018. 

Argumentatie 
Het OCMW van Sint-Niklaas heeft twee lokale dienstencentra waarvan de exploitatie met 
ingang van 1 januari 2019 overgedragen zal worden aan Zorgpunt Waasland. Dit betreft de 
gehele werking: de erkenning, de cliënten en het personeel. 

Lokaal dienstencentrum De Wilg is erkend onder het nummer CE 1460 en lokaal 
dienstencentrum Den Aftrap onder het nummer CE 3245. Na overdracht zal de continuïteit van 
de hulp- en dienstverlening aan de bestaande gebruikers gegarandeerd worden. 

Alle personeelsleden worden met ingang van 1 januari 2019 overgedragen aan Zorgpunt 
Waasland. 
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De gebruikers zullen tijdig en voldoende geïnformeerd worden over deze overdracht, van zodra 
die is toegestaan. 
 
Besluit 
 
De ocmw-raad beslist: 

met 10 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V, Open Vld) en 1 stem tegen (Vlaams Belang) 

Artikel 1 
de erkenning van lokaal dienstencentrum De Wilg met erkenningsnummer CE 1460 en van 
lokaal dienstencentrum Den Aftrap met erkenningsnummer CE 3245 over te dragen aan 
Zorgpunt Waasland met ingang van 1 januari 2019. 

WELZIJN 

Mens 

6 2018_OR_00097 Sociale dienst: Projectaanvraag 'gezinsarmoede effectief  
en efficiënt bestrijden' - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Mens 

Verslag 
Middelen die ter beschikking gesteld worden door de staatssecretaris van armoede en kind en 
gezin, worden hier gebruikt om een aanvraag in te dienen. 

Bondige toelichting 
OCMW's worden in de mogelijkheid gesteld om een aanvraag in te dienen in het kader van het 
versterken van lokale overlegplatforms in de strijd tegen gezinsarmoede. Hoofddoelstellingen 
van de lokale overlegflatforms zijn het tijdig detecteren van probleemsituaties en het opzetten 
van concrete geïntegreerde hulpverlening voor kinderen en hun gezin. Vanuit het OCMW van  
Sint-Niklaas hebben we verschillende overlegplatformen die momenteel naast elkaar werken. 
We wensen een coördinator aan te stellen die de verschillende overlegplatforms gaat 
structureren, op elkaar afstemt en integreert daar waar het kan. Daarnaast zouden we een 
ervaringsdeskundige in dienst willen nemen, die inhoudelijk mee vorm geeft aan de acties die 
uit de verschillende overlegplatforms komen en die een tolk en brugfunctie opneemt tussen 
cliënt en hulpverlener. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de projectaanvraag 'gezinsarmoede effectief en efficiënt 
bestrijden' goed te keuren. 
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Juridische grond 
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 
Beleidsnota actieplan 2. Werk maken van een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk tussen 
stad, OCMW en andere sociale dienstverleners. 

Argumentatie 
Vanuit de POD MI worden de OCMW's in de mogelijkheid gesteld om een projectaanvraag in te 
dienen. De projectoproep 'gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden' kadert in het 
versterken van lokale overlegplatform in strijd tegen gezinsarmoede. Deze projectoproep bouwt 
verder op de succeselementen van het pilootproject "kinderen eerst" (oproep die er gekomen 
was n.a.v. de Europese aanbevelingen 'investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand 
doorbreken').  

De hoofddoelstelling van een lokaal overlegplatform zijn het tijdig detecteren van 
probleemsituaties en het opzetten van concrete geïntegreerde hulpverlening voor kinderen en 
hun gezin. De doelgroep die men wenst te bereiken zijn gezinnen met kinderen in armoede of 
met een risico op armoede. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar alleenstaande ouders en 
hun kinderen en naar kinderen tussen 0-6 jaar en of 16-plussers. 

De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding maakt voor 2019 één miljoen vrij voor de 
ondersteuning van lokale overlegplatformen gezinsarmoede. De Staatssecretaris kiest voor een 
financieringsmodel met aandacht voor de formulering van een strategie en doelstellingen op 
middellange termijn. Indien er een toelage voor 2019 wordt goedgekeurd kan er eenmalig nog 
een verlenging aangevraagd worden van één jaar. De OCMW's die voor een betoelaging 
aanvaard worden, ontvangen in 2018 een opstartsubsidie. 

 Betoelaging: 

• 2018 (november en december): opstartsubsidie bedraagt 2/12 van het bedrag van 
2019, 20% cofinanciering; 

• 2019: maximaal bedrag bedraagt 50.000 euro, OCMW voorziet in 20% cofinanciering;  

2020: maximaal bedrag bedraagt 30.000 euro, OCMW voorziet in cofinanciering van 
50%. 

De subsidie kan ingezet worden voor personeelskosten en maximaal 20% werkingskosten. 

Aangezien we als stad en OCMW reeds intensief inzetten op het bestrijden van armoede en 
zeker ook inzetten op kinderarmoede stellen we voor om deze projectaanvraag in te dienen. 
Deze subsidie geeft ons de mogelijkheid om iemand HT als coördinator vrij te stellen om de 
bestaande overlegplatforms te structureren, op elkaar af te stemmen en te integreren daar waar 
nodig. Daarnaast is het ook de bedoeling dat hij/zij concrete acties uitwerkt samen met de 
bestaande hulpverleners. Eén van de concrete acties die we wensen uit te werken is de 
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ruilwinkel, onderzoeken of voortrajecten haalbaar zijn in de kinderopvang, onderzoeken van een 
peuterspeelzaal,…. Omdat we vinden dat concrete acties moeten uitgewerkt worden met de 
doelgroep om draagkracht te creëren stellen we voor om hiervoor een HT ervaringsdeskundige 
aan te werven. Hij/zij dient de tolk en brugfunctie op te nemen tussen hulpverlener en cliënt en 
mee inhoud te geven aan de werkgroepen. 
Aan de leden van het bijzonder comité sociale dienst werd de projectaanvraag reeds voorgelegd 
in zitting van 7 augustus 2018 en zij gingen hiermee akkoord.  

De projectaanvraag 'gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden' werd reeds ingediend, 
omdat de uiterste datum voor indienen 16 augustus 2018 om 12.00 uur was. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze projectaanvraag goed te keuren. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Aangezien er in zijn totaliteit geen meerkost is voor het ocmw (1/2de coördinator zit reeds in 
het loonbudget), wordt er positief afdvies gegeven door de financiële dienst. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
de projectaanvraag 'gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden' goed te keuren. 

Artikel 2 
in deze projectaanvraag middelen te voorzien voor de aanstelling van een HT coördinator en 
een HT ervaringsdeskundige. 

Diversiteit, samenleving en preventie 

7 2018_OR_00098 Sociale dienst: Overnemen overkapping petanquebanen  
dienstencentrum De Wilg - goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Diversiteit, samenleving en preventie 

Verslag 
De overkapping van de petanquebaan naast lokaal dienstencentrum De Wilg is moduleerbaar. 
Een deel zou naar de Rode Kruisstraat gaan, een deel naar de Baenslandstraat en het laatste 
deel zou bij het techniekhuis gebruikt wordt. 
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De demontage zal eind september 2018 plaatsvinden. Alleen zal het enige tijd duren eer dat de 
petanquebanen op hun nieuwe plaatsen staan. Daar is namelijk een bouwvergunning voor 
nodig. 
Uiteindelijk zullen er dan drie petanquebanen zijn. 

Het gaat om een overdracht voor een symbolische euro. 

Bondige toelichting 
Dienstencentrum De Wilg plant in 2018 aanpassingswerken waardoor de huidige overkapping 
aan de petanquebanen weg zou moeten. De stedelijke seniorenwerking zou deze graag willen 
overnemen. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 

  

Juridische grond 
- 

Argumentatie 
Vanaf oktober 2018 plant dienstencentrum De Wilg vernieuwbouwwerken. Aan de achterzijde, 
waar de petanquebanen liggen, wordt alles vernieuwd en daarom moeten de petanquebanen en 
de overkapping verdwijnen. De dienst diversiteit, samenleving en preventie zag hierin de 
opportuniteit om deze overkapping te hergebruiken om over de eigen petanquebanen aan de 
clubhuizen te plaatsen.  

Concreet gaat het om volgende afmetingen: 13,09 m op 19,40 m. 
Hiervan zouden we 2 maal 5,20 m op 13,90 m willen gebruiken om over de petanquebanen aan 
het clubhuis Baensland (zie bijlage) en het clubhuis Rode Kruisstraat te plaatsen.De overige 
overkapping (9 m op 13,90 m) kan eventueel nog gebruikt worden door de dienst openbare 
werken.  

Deze overkapping zou overgenomen worden voor een symbolische euro, maar dan moet deze 
wel nog afgebroken en terug opgezet worden door de stadsdiensten.   

De werken aan het dienstencentrum gaan van start in oktober 2018. De overkapping moet vóór 
de start van de werken afgebroken worden. Op 14 september 2017 viert men het einde van het 
petanqueseizoen en vanaf begin oktober 2018 starten de afbraakwerken aan het 
dienstencentrum.  De overkapping moet dus tussen 15 en 30 september 2018 afgebroken 
worden. 

Het opnieuw opstellen gebeurt bij voorkeur kort na de afbraak, maar dit hangt natuurlijk af van 
de werkplanning van de betrokken diensten. 
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Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
de overkapping van de petanquebanen aan dienstencentrum De Wilg over te dragen aan het 
stadsbestuur  voor de kostprijs van 1 EUR. 

Welzijn staf 

8 2018_OR_00096 Diensten: Aanstelling extern bouwkundig adviseur voor  
voorbereiding bouwproject Heistraat 135+ - beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Welzijn staf 

Verslag 
De eerste opdracht is de verwachtingen die er zijn te bundelen en te vertalen naar een 
realistisch bouwprogramma en de externe bouwkundig adviseurs daarvoor aan te duiden. 
De juridische vragen die er waren, zijn daaromtrent uitgeklaard. 

Bondige toelichting 
Het OCMW kocht het bedrijfspand Heistraat 135+. 
Dit pand werd aangekocht met het oog op verdere ontwikkeling van de sociale-economiesite in 
de Heistraat in samenwerking met vzw Den Azalee. 
De enige reeds gekende bestemmingen voor dit pand zijn enerzijds de herhuisvesting 
(uitbreiding) van het Opleidings- en Orienteringscentrum en anderzijds een gedeelte van het 
gebouw dat zal verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan vzw Den Azalee voor stockage 
en sortering van goederen. 
Daarnaast zijn er verschillende vragen, ideeën en voorstellen van diverse stedelijke en 
OCMWdiensten voor de bestemming van dit gebouw. 
Om de haalbaarheid van deze voorstellen te onderzoeken en de voorbereiding te maken voor de 
verdere stappen in dit dossier (aanstelling architect, opmaak plannen,..) is het zinvol een extern 
adviseur aan te stellen die deze voorbereiding uitwerkt. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aangevuld 
met latere wijzigingen. 
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Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, aangevuld 
met latere wijzigingen. 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, met de daarbij horende koninklijke besluiten 
en aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met later wijzigingen. 

OCMW-beleidsplan 2013-2018: 
Actieplan 2. Werk maken van een geintegreerd dienstverleningsnetwerk tussen stad, OCMW en 
andere sociale dienstverleners. 
Actieplan 11. Werken aan het recht op (sociale) activering voor iedereen op beroepsactieve 
leeftijd die (nog) niet professioneel activeerbaar is. 
Actieplan 12. Den Azalee als sterke partner in tewerkstelling laten doorgroeien. 
Actieplan 13. een Opleidings en Oriënteringscentrum oprichten voor optimale 
arbeidstrajectbegeleiding. 

Argumentatie 
Het OCMW kocht op 2 juli 2018 een bedrijfspand aan, gelegen in de Heistraat 135+, naast de 
gebouwen van vzw Den Azalee en het Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC). 

Een gedeelte van dit gebouw zal later worden verhuurd, verkocht of ter beschikking gesteld aan 
vzw Den Azalee. Vzw Den Azalee zal dit gedeelte (het achterste deel) gebruiken voor stockage 
en sorteren van inkomende goederen en kledij. 

In het andere gedeelte zal het OOC worden ondergebracht. Hun huidige ruimten zijn te klein 
voor verdere uitbouw van opleidingen en voortrajecten. Deze verdere uitbouw is nodig gelet op 
de gewijzigde reglementering in het kader van tewerkstellingen artikel 60 en TWE. Hierdoor 
wordt de nood aan meer voortrajecten, met opleiding en werkateliers groter. In de huidige 
accommodatie is geen uitbreiding meer mogelijk, omdat ook vzw Den Azalee bijkomende 
ruimten nodig heeft. 

Maar daarnaast kunnen nog andere activiteiten worden ondergebracht in dit bedrijfspand, zelfs 
met een verdubbeling van de huidige ruimten die het OOC nodig heeft.  
Vanuit de stad is er al de vraag om hier ruimten te kunnen gebruiken voor hun wijkgerichte 
werking. Vermits dit gaat over enerzijds stockage van machines voor groenonderhoud en 
anderzijds personeelsruimten (refter, kleedruimten, douches,...) is dit goed combineerbaar met 
het OOC, die ook een opleiding groenzorg voorzien. 
Ook andere voorstellen worden gedaan: ruilwinkel, buurtgerichte accomodatie 
(vergaderruimten,...) bureelruimte voor team activering, conciergewoning,... Al deze 
voorstellen hebben tevens impact op de omgeving: ontsluiting van dit pand, 
parkeermogelijkheden,... 

Voor dit pand loopt momenteel ook de voorbereiding voor een brownfieldconvenant met de  
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Vlaamse overheid. Hierbij kan het OCMW ondersteuning (financieel, advies,...) krijgen vanuit de 
Vlaamse administratie voor de ontwikkeling van dit bedrijfspand. Tevens wordt een 
susidieaanvraag voorbereid voor de sanering van dit pand in het kader van de Vlaamse subsidie 
voor vernieuwingsprojecten van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 
Momenteel is er op korte termijn nood aan iemand die de haalbaarheid van al deze voorstellen 
bekijkt, ook met het oog op de beide dossiers bij de Vlaamse overheid. Tevens moet de 
voorbereiding worden gemaakt voor het uitwerken van een lastenboek voor de aanstelling van 
een architect. 
Deze deskundigheid is niet aanwezig binnen de OCMW-diensten en ook vanuit de stedelijke 
diensten kan deze ondersteuning niet gebeuren.  
Daarom wordt voorgesteld een extern bouwkundig adviseur aan te stellen voor volgende 
opdrachten: 
- opmaken van een ruimtelijke studie van de site, zijn randen en omgeving ism het departement 

omgeving van de Vlaamse overheid in het kader van de brownfieldconvenant, en de stad; 
- ondersteuning bij de voorbereiding van de subsidiedossiers; 
- onderzoeken van de haalbaarheid van alle voorstellen tot invulling van deze site;- 

voorbereiding voor het opmaken van een lastenboek voor aanstelling van een architect. 

Het OCMW heeft momenteel voor de periode 2016-2018 een overeenkomst met het bureau 
Bladt ir & Verstraeten arch voor extern bouwkundig advies voor diverse projecten. Dit bureau 
werd aangesteld door het vast bureau in zitting van 11 september 2015 na het houden van 
een open offerteaanvraag op basis van het lastenboek, goedgekeurd in zitting van de OCMW-
raad van 25 juni 2015. 
Daarom wordt voorgesteld deze opdracht aan dit bureau te geven. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. er is nog voldoende budget aanwezig 
(€7.500) op de rekening consultancy: 

61311000 011900 

Ruimtelijke planning: Gunstig onder voorwaarden. 
Het 2de projectplatform van het Brownfieldconvenant 180 over deze site vond plaats op 26 juni 
2018. Medewerkers van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid gaven toelichting 
over de mogelijkheden voor toepassing van de omzendbrief 'Ruimtelijk transformatiebeleid' 
(2017/01) voor dit project. Volgens de omzendbrief kan in ‘projecten van algemeen belang’, 
zoals brownfieldprojecten, afgeweken worden van de stedenbouwkundige bestemming en 
eraan gekoppelde voorschriften zonder dat hieraan een planningsproces moet gekoppeld 
worden. 

Om een toepassing van de omzendbrief mogelijk te maken, moeten voorwaarden naar 
kwalitatieve invulling vervuld worden. Voor dit project gelden de kwaliteitseisen vnl. voor de 
open ruimte en dit op een groter schaalniveau dan de site: toegankelijkheid van de gebouwen, 
de interrelatie van de gebouwen, de onbebouwde ruimte met publieke karakter en ontharding. 
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Departement Omgeving biedt aan om dit project te begeleiden als piloot binnen de toepassing 
van de omzendbrief. De stad is vergunningverlenende overheid.    
Zowel bovenstaande kwaliteitseisen, als de input van de stad m.b.t. de invulling en het beheer 
van de gebouwen en zijn (publieke) buitenruimte, speelinfrastructuur en participatie, 
bereikbaarheid en connecties met de omliggende activiteiten. 

  

Financiën (FIN): Geen advies ontvangen. 
Equator advocaten: Gunstig advies. 
Vraag 1. Kunnen we de externe bouwadviseur - gelet op de omschrijving in het lastenboek - 
aanstellen voor projecten die niet nominaal genoemd worden ? 
Voorwerp betreft volgens bestek expliciet bouwopdrachten in de jaren 16, 17 en 18. 

Vraag 2. Als het antwoord op de eerste vraag positief is, mag de adviseur dan voor het project dat in 
2018 gestart is, ook de volgende jaren gewoon diensten blijven verrichten ? 
Contract heeft volgens een strikte lezeing maar een duur van 36 maanden. 
Je zou kunnen stellen, dat hoewel niet als zodanig verwoord, dat het eigenlijk beoogde een 
soort raamcontract te zijn. Binnen de contractuele periode van drie jaar kan je projecten 
toewijzen die ze dan moeten begeleiden tot bij oplevering. Tussentijds van adviseur wisselen 
lijkt immers geen evidentie naar continuïteit toe en naar administratie en was mogelijk niet 
beoogd. Zou alleszins niet kostenefficiënt zijn omdat een eventueel nieuwe adviseur zich zou 
moeten inwerken. 

Vraag 3. En de taak in dit project, die ook het mee ontwikkelen van een lastenboek omvat, staat niet 
expliciet in de taakomschrijving. kan een dergelijke opdracht dan wel ? 
Het bestek gaat er op het eerste gezicht inderdaad vanuit dat de adviseur vooral een rol 
opneemt in de uitvoering zodanig dat er met andere woorden al een bestek is/was. 
Desgevallend kan men echter wel argumenteren dat er ook een adviserende rol ligt in andere 
fases, hiervoor is steun te vinden in de passage 'adviseert over de keuzes die tijdensd het 
bouwproject moeten worden gemaakt' waarbij 'tijdens het bouwproject' dan ruim wordt benaderd 
als zijnde projecten in voorbereiding (want het is strikt genomen niet omdat er nog niets 
gebouw is dat er nog geen bouwproject is). In die optiek zou de adviseur dan wel mee het 
lastenboek kunnen ontwikkelen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1 
het bureau Bladt ir & Verstraeten arch, Lodewijk Van Sullstraat 40, 2600 Antwerpen, volgende 
opdracht te geven voor het bedrijfspand Heistraat 135+: 
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- opmaken van een ruimtelijke studie van de site, zijn randen en omgeving ism het departement 
omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van de brownfieldconvenant, en de stad; 

- ondersteuning bij de voorbereiding van de subsidiedossiers; 
- onderzoeken van de haalbaarheid van alle voorstellen tot invulling van deze site;- 

voorbereiding voor het opmaken van een lastenboek voor aanstelling van een architect. 

Artikel 2 deze opdracht te geven conform de modaliteiten volgens de lopende overeenkomst 
tussen het OCMW van Sint-Niklaas en het bureau Bladt ir & Verstraeten arch. 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

9 2018_OR_00103 Werken: Leveren, plaatsen en indienststellen  
parkeerinstallatie wzc De Gerda - a) pv van definitieve 
oplevering - kennisname - b) vrijgave borgstelling - 
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
De parkeerinstallatie in woonzorgcentrum Gerda werkt goed, maar wordt eigenlijk te weinig 
gebruikt. 

Bondige toelichting 
De parkeerinstallatie van wzc De Gerda is eind 2017 door de firma Amano deskundig 
uitgevoerd. Er werd een borg gesteld van 4.200 EUR.  
Volgens de bepalingen van het bestek mag de borgstelling vrijgegeven worden na 6 maand 
feilloos te werken. 

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. 
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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 
Bij beslissing budgethouder van 26 oktober 2016 werd de firma Amano uit Genk aangeduid voor 
de plaatsing van de parkeerinstallatie voor wzc De Gerda. 

De plaatsing is gebeurd eind 2017, in samenspraak met de aannemer omgevingswerken. 

Amano heeft bij de deposito- en consignatiekas een borg gestort van 4.200 EUR. 

Deze mag worden vrijgegeven omdat de installatie 6 maanden feilloos werkt. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (11) 

Artikel 1  
kennis te nemen van het pv van definitieve oplevering van 30 juli 2018 m.b.t. het leveren, 
plaatsen en indienststellen van de parkeerinstallatie van wzc De Gerda. 

Artikel 2 
de deposito- en consignatiekas opdracht te geven de borgstelling van 4.200 EUR vrij te geven. 

Bijlagen pv definitieve oplevering 

AANVULLENDE PUNTEN 

IR 1 Interpellatie van raadslid Nathalie Van Garsse: Onrealistisch hoge inschatting 
waterverbruik door Watergroep wanneer mensen hun meterstand niet tijdig 
doorgeven 

Indiener(s) 
Nathalie Van Garsse 

Verslag 
Raadslid Nathalie Van Garsse vat de nota die zij heeft opgesteld nog kort samen. Zij herhaalt de 
drie vragen die daarin worden gesteld. 
Raadslid Saloua El Moussaoui heeft contact gehad met de Watergroep over de betalingstermijn. 
Die termijn is vaak veel te kort. 
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Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat er op drie momenten waterfacturen binnen 
komen bij het OCMW. Ten eerste als er Remi-aanvragen komen. Dan wordt gekeken of er 
abnormale kosten zijn voor water. 
Een tweede moment waarop waterfacturen worden binnengebracht is bij schuldbemiddeling 
Een derde groep zijn de mensen die specifiek voor een waterfactuur komen. 

Binnen het OCMW Sint-Niklaas is men geconfronteerd geweest met heel hoge facturen. In de 
grote meerderheid van die facturen blijkt dat te wijten aan onverstandig waterverbruik. 
Bijvoorbeeld binnen de Romagroep wordt er soms onverstandig met water omgegaan. In een 
aantal gevallen hebben die hele hoge facturen te maken met het doorgeven van verkeerde 
meterstanden, geen meterstanden door te geven of als de voorschotfacturen kunstmatig laag 
gehouden zijn. Daar speelt dan weer de gewone werking van de sociale dienst. Als het OCMW 
Sint-Niklaas daarbij tussen komt, wordt die factuur altijd teruggevorderd. En bij zeer hoge 
bedragen wordt er aan de Watergroep een afbetalingsplan gevraagd. 

Voor wat betreft de zeer hoge facturen zijn er in 2018 twee hele grote facturen geweest. In het 
ene geval was het een gebruik van 700 liter water per dag. Er is dan een loodgieter ter plaatse 
geweest, maar niets vastgesteld. Het blijkt te gaan om onzorgvuldig waterverbruik. Een 
tweede hoge factuur ging over 1.700 EUR. Dat ging echter over een samenloop van oorzaken. 
Bovendien maakte het deel uit van een veel bredere schuldenproblematiek. 

Verder heeft voorzitter Kris Van der Coelden van raadslid Nathalie Van Garsse het voorbeeld 
gekregen van een schokfactuur. Hij gaat die doorspelen aan de dienst mens en vragen of de 
dienst mens die factuur nog eens nader willen bekijken. Hier blijkt het, eventueel, te gaan over 
meterfacturen maar er zal vermoedelijk meer aan de hand zijn. 
Raadslid Nathalie Van Garsse maakt zich hier zorgen over. Er is geen goed verweer tegen. Zij 
vraagt aan de dienst mens om daar attent op te zijn, bijvoorbeeld door meterstanden op te 
nemen en facturen te betwisten. En ook de rechten van de beschermde klanten goed te 
garanderen. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat hij twee nieuwe elementen heeft. De te korte 
betalingstermijnen waarop raadslid Saloua El Moussoui heeft gewezen en op het punt van de 
schokfactuur zoals raadslid Nathalie van Garsse heeft voorgelegd. Hij zal dit bespreken met de 
dienst mens. 

Toelichting 
Uit een antwoord op een parlementaire vraag (dd. 26 juni 2018) blijkt dat de Watergroep 
systematisch het waterverbruik onrealistisch hoog inschat tegenover vorige verbruiksperiodes 
wanneer mensen hun meterstand niet tijdig doorgeven. 

1. Wordt het waterverbruik systematisch gecontroleerd door de dossierbeheerder om 
mogelijke lekken of foutieve ramingen op te merken? 
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2. Zijn er binnen het OCMW casussen bekend van dergelijke schokfacturen? Zo ja, hoe 
werd daarop gereageerd? 

3. Hoeveel aanvragen tot steun voor betaling van de waterfactuur (verbruiksafrekening 
voor het voorbije jaar) ontving het OCMW de voorbije zes maanden? Per aanvraag 
ontving ik graag (1) een overzicht met daarin het bedrag van de factuur én (2) de 
historische verbruiken van het aantal liter per dag (zoals vermeld onderaan op de 
factuur). 

  

BESLOTEN ZITTING 

30 augustus 2018 20:37 - De voorzitter opent de besloten zitting 
 

30 augustus 2018 21:00 - De voorzitter sluit de zitting 


