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OCMW-RAAD 
Zitting van 27 september 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 Johan 
Verhulst, algemeen directeur; de heer Tjeu Van Diessen, directeur zorg 

Verontschuldigd 
mevrouw Eline De Bruyne, raadslid (Open VLD) 

 

27 september 2018 20:08 - De voorzitter opent de openbare zitting 
Voorzitter Kris Van der Coelden verontschuldigt raadslid Eline De Bruyne. 

OPENBARE ZITTING 

1 2018_OR_00108 Conceptnotulen OCMW-raad van 30 augustus 2018  
(openbare zitting): goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Raadslid Nathalie Van Garsse merkt op dat in het verslag bij punt 'IR 1: Onrealistisch hoge 
inschatting waterverbruik door Watergroep wanneer mensen hun meterstand niet tijdig 
doorgeven' er sprake is van 'beschermde kansen'. Dit moet zijn: 'beschermde klanten'. 

Verder worden de notulen eenparig goedgekeurd. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 30 augustus 2018 
(openbare zitting) goed te keuren. 
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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: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 30 augustus 2018 (openbare zitting) goed te keuren. 

Bijlagen 
Notulen ocmw-raad 2018 08 30.pdf 

2 2018_OR_00109 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar het jaarverslag Zorg en Welzijn. Dit geeft een 
volledig overzicht van wat in het welzijnshuis gebeurd is, alsook in de Zorg vanuit de 
Woonzorgcentra en de thuiszorg. Vandaar dat het niet meer OCMW-jaarverslag wordt genoemd. 

De tweede mededeling is de vraag of de OCMW-raad ermee akkoord gaat het Bijzonder Comité 
Financiën en Organisatie van 4 oktober 2018 niet te laten doorgaan. De OCMW-raad stemt 
hiermee in. 

Voor de derde mededeling zit een document in e-besluit. Er is door het landbouwbedrijf 
tegenover wzc Populierenhof een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor 
stedenbouwkundige effecten en een milieuvergunning klasse 1. De ambtenaren van het OCMW 
Sint-Niklaas zien geen reden om daar bezwaar tegen in te dienen. Vanuit wzc Populierenhof 
wordt er geen hinder ondervonden.  
Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt of er vanuit de OCMW-raad eventuele bezwaren zijn. De 
OCMW-raad is ermee akkoord het bij deze kennisname te laten. 
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Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de mededelingen van de heer 
voorzitter.  

Juridische grond 

Argumentatie 
- ... 
- ... 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

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

Bijlagen 
omgevingsvergunning Nieuwkerken 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

3 2018_OR_00120 Wzc De Gerda perceel ruwbouw en afwerking: pv van  
definitieve oplevering en vrijgave resterende borgstelling: 
kennisname en beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Bij de definitieve oplevering hoort ook het vrijgeven van de borg. 
De directeur van het OCMW Sint-Niklaas heeft in deze nota ook gewezen op een probleem in de 
boekhouding met betrekking tot de budgetten. Bij de budgetwijziging in november 2018 zal 
voorgesteld worden om, indien mogelijk, een budget van 500.000 EUR te verschuiven vanuit 
Nieuwkerken naar wzc Gerda. 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt of hier verder opmerkingen bij zijn. 
De OCMW-raad beslist eenparig om de borg vrij te geven. 
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Bondige toelichting 
De voorlopige oplevering van deze werken dateert van april 2017. De opmerkingen op het pv 
zijn ondertussen opgelost en er is tussen de aannemer en OCMW Sint-Niklaas een dading 
afgesloten. De werken zijn definitief opgeleverd. Bijgevolg mag de resterende borgstelling voor 
een bedrag van 256.055 EUR vrijgegeven worden. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiertoe over te gaan. 

In het financieel advies staat dat er op het moment van de besprekingen in het najaar 2017, en 
nadien ook in mei 2018, een (hangende) vorderingsstaat over het hoofd is gezien.  Tussentijdse 
budgetwijzigingen hadden het beeld daaromtrent ook wat vertroebeld. Het gaat over een 
bedrag van ongeveer 500.000 EUR. Hiervoor ligt een voorstel om, met verschuivingen binnen 
de voorziene budgetten, dit op te vangen. Dit zal bij de begrotingswijziging van november 2017 
worden behandeld. 

Het blijft wel zo dat de kostprijs van het project Gerda duidelijk binnen het budgettaire kader 
ligt. Het project werd in december 2014, in de lijn van De Spoele, door het architectenbureau 
Loxx geraamd op 20,9 miljoen EUR. Ook het ereloon van het architectenbureau werd hierop 
vastgeklikt. De uiteindelijke kostprijs van het gebouw, na afsluiting van alle rekeningen zal 20,4 
miljoen EUR zijn. 

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 
De voorlopige oplevering van de bouw wzc De Gerda dateert van 5 april 2017. De eerste helft 
van de borgstelling werd vrijgegeven bij beslissing van 1 juni 2017. 
Door de aannemer werd een borg gestort bij ING van 512.110 EUR waarvan de eerste helft werd 
vrijgegeven na de voorlopige oplevering. 
De werken zijn defintief opgeleverd op 27 september 2018. 
Bijgevolg mag de tweede helft van de borgstelling of 256.055 EUR terugbetaald worden. 
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Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Bij de laatste factuur van de ruwbouw en afwerking is gebleken dat het budget voor WZC Gerda 
(inclusief LDC Den Aftrap) van 19.764.463 EUR ontoereikend is. Bij een opvraging van het 
beschikbare budget in april dit jaar is er vermoedelijk geen rekening gehouden met een nog 
niet geboekte factuur. Bij zo een vorderingsstaat gaat het over geen kleine bedragen. Concreet 
komt het er op neer dat we een 500.000 tekort EUR hebben. Dit zouden we willen opvangen 
door eerst en vooral het nog niet bestemde overschot van de rekening 2017 hiervoor te 
bestemmen en het saldo te halen van de marge die er normaal zal zijn op het project van de 
DBfM in Nieuwkerken (zie eerder op de raad van 27 september). 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van definitieve oplevering dd. 27 september 2018 m.b.t. wzc de 
Gerda, perceel ruwbouw en afwerking. 

Artikel 2 
aan ING de opdracht te geven de tweede helft van de borgstelling of 256.055  EUR  terug 
te betalen aan de aannemer BAM Contractors nv. 

Artikel 3 
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de aannemer, het architectenbureau, 
de leidend ambtenaar en de dienst overheidsopdrachten. 

Bijlagen 
pv definitieve oplevering wzc De Gerda ruwbouw en afwerking 

4 2018_OR_00121 Wzc De Gerda perceel vast meubilair: pv van definitieve  
oplevering en vrijgave resterende borgstelling: 
kennisname en beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Er zijn hier verder geen opmerkingen bij. 
Deze borg wordt ook eenparig vrijgegeven. 
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Bondige toelichting 
Deze werken zijn definitief opgeleverd. Aan Timmermans Interieur bvba mag de tweede helft 
van de borgstelling of 16.510 EUR vrijgegeven worden. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd 
hiertoe over te gaan. 

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 
De voorlopige oplevering van deze werken dateert van 13 april 2017. Er zijn op verschillende 
kamers scheuren aan de platen waar de televisietoestellen ophangen. Het probleem is 
voorgelegd aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en de 
aannemer blijkt geen fout te hebben gemaakt.  
Het is daarom niet langer nodig de definitieve oplevering uit te stellen. Het pv 
van definitieve oplevering is opgemaakt door Assar LLOX Architecten op 27 
september 2018. 
De tweede helft van de borgstelling of 16.510 EUR mag vrijgegeven worden. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
kennis te nemen van het pv van definitieve oplevering dd. 27 september 2018 m.b.t. 
wzc De Gerda, perceel vast meubilair. 

Artikel 2 
aan Timmermans Interieur bvba uit Brugge vrijgave te verlenen van de tweede helft van de 
borgstelling of 16.510 EUR. 
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Artikel 3 
een afschrift van deze beslissing over te maken aan de aannemer, het architectenbureau, 
de leidend ambtenaar en de dienst overheidsopdrachten. 

Bijlagen 
pv definitieve oplevering wzc De Gerda vast meubilair 

5 2018_OR_00125 Werken wzc Populierenhof: gunning opdracht in DBfM  
(Design, Build, Finance en Maintain): beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de toelichting waarin het hele traject dat het 
dossier heeft afgelegd beschreven staat. Dit is ook uitvoerig besproken in het Bijzonder Comité 
Seniorenbeleid van 11 september 2018. Toen is geen advies gevraagd op de avond zelf, om de 
raadsleden niet onder druk te zetten. 

Ondertussen is er wel een juridisch advies gevraagd aan het door ons aangestelde bureau 
Equator. Dit advies heeft geleid tot een aantal tekstuele aanpassingen in het gunningsverslag. 
Deze zijn verwerkt in de versie van het gunningsverslag dat vandaag voorligt. 

Dit verslag spreekt op de vier gunningscriteria over het project Ibens/Bolckmans met AMV 
architecten dat hier als sterkste uitkomt. 

In de veronderstelling dat de OCMW-raad vandaag een beslissing neemt, zal er morgen om 
12.30 uur een persconferentie worden gegeven. De raadsleden zijn hierop uitgenodigd alsook 
de leden van de dorpsraad. We zullen aan het project dat geselecteerd wordt vragen om dan 
ook een toelichting te geven. Dat is het begin van een heel communicatietraject. Dat zal gaan 
richting de bewoners, richting de buurt en richting de dorpsraad. 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt of er vanuit de OCMW-raad vragen of opmerkingen zijn. 
Raadslid Johan Uytdenhouwen vraagt wat er juridisch is gebeurd. 
OCMW-directeur Tjeu van Diessen geeft hierover een toelichting 
Raadslid Bernd Van Besauw vindt dat we allemaal heel blij kunnen zijn met de beslissing die 
genomen wordt. Zowel voor wat betreft het eindresultaat, een rusthuis van de toekomst, als het 
budgettaire aspect is het een succes. Het past ook het meest in de visie die in deze raad is 
uitgezet. Er is een tussenstap geweest, maar eind goed al goed. 
Raadslid Willem De Klerck onderschrijft dit . het is een mooi en groen project, met een 
intergenerationele opzet. En dit binnen een formule waar we het als OCMW-raad over eens 
waren en binnen gunstige budgettaire voorwaarden 
Raadslid Nathalie van Garsse vraagt om te onderzoeken of de verplaatsing van het eten en de 
was, dat ondergronds moet gebeuren, geautomatiseerd kan worden. 



Ocmw-raad 8/18  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
27 september 2018 

Voorzitter Kris Van der Coelden zegt toe dat deze suggestie zal worden meegenomen. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen is van mening dat de DbfM-formule veel opvolging zal vragen.  
Hij vraagt of er nog een bureau is dat dit extern opvolgt. 
OCMW-directeur Tjeu van Diessen verduidelijkt dat zowel Bladt en Verstraeten als het bureau 
Equator bij het hele dossier betrokken zijn. 

Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt, wegens het belang van de beslissing voor een expliciete 
stemming. Hij leest de beslissing nog eens uitdrukkelijk en in zijn geheel voor, zowel artikel 1, 2 
en 3. 
Er volgt een stemming bij handopsteking, waarbij iedereen instemt. 
Voorzitter Kris Van der Coelden is blij dat dit met algemene bestemming beslist kon worden. Hij 
bedankt ook de administratie voor de voorbereiding. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de opdracht in DBfM (Design, Build, Finance en Maintain =  
Ontwerp, Bouw, Financiering, Onderhoud) voor de bouw (en sloop) van wzc Populierenhof met 
120 kamers, 30 assistentieflats, lokaal dienstencentrum (LDC), dagverzorgingscentrum en 
buitenschoolse kinderopvang (BKO) te gunnen aan de tijdelijke handelsvennootschap (THV) 
Ibens/Bolckmans met AMV architecten bvba voor een bedrag van 23.883.375 EUR, inclusief 
btw. De kostprijs per jaar voor het technisch onderhoud bedraagt 129.470 EUR, inclusief btw, 
voor de eerste tienjarige periode en 140.965 EUR voor de tweede tienjarige periode. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op deOCMW'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 janauri 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels. 

Argumentatie 
Op 6 juli 2018 hebben de drie geselecteerde kandidaten hun ontwerp ingediend. De inschrijvers 
hebben hun project op 18 augustus 2018 toegelicht aan de beoordelingscommissie. De offertes 
werden gefinetuned tegen 31 augustus 2018. Op basis van die gegevens is het 
beoordelingsrapport opgemaakt. 
De beoordelingscommissie heeft de voorstellen getoetst aan de gunningscriteria uit het bestek. 
Tenslotte heeft onze juridisch adviseur in de DBfM-procedure, het bureau Equator, het 
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beoordelingsrapport juridisch getoetst aan de wetgeving en  jurisprudentie inzake 
overheidsopdrachten. 
In de beoordeling behaalde THV Ibens/Bolckmans met AMV architecten bvba de hoogste 
punten. 
Het bedrag van de opdracht is 23.883.375 EUR, inclusief btw, en valt binnen de raming van 
26.000.000 EUR. 
De werken worden uitgevoerd in één fase. 

De kostprijs per jaar voor het technisch onderhoud bedraagt 129.470 EUR, inclusief btw, voor de 
eerste tienjarige periode en 140.965 EUR voor de tweede tienjarige periode. 
Deze opties zijn meegenomen in de prijsvergelijking, maar het is niet verplicht ze ook effectief 
te lichten. Of het interessant is deze opties gedeeltelijk of in hun geheel te lichten, zal uit 
nadere onderhandelingen moeten blijken. Het hangt mede af van de structuur en de werkwijze 
van de technische dienst van Zorgpunt Waasland én het soort onderhoud dat wordt 
gevraagd/geleverd. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig onder voorwaarden. 
De investeringskost voor het ontwerpen en bouwen van het project van 23.883.375 EUR is 
voorzien op IP 2014/002/001 AR 22910007/095901 Actie OCMW/130103 Uitvoering 
beleidsplan zorgstrategie waarop nog 25.106.340,51 EUR beschikbaar is. Hierdoor is er nog 
voldoende marge voor het geschil in de vorige procedure (max 300.000 EUR) en voor de 
hoogspanningscabine die moet vernieuwd worden (ook een 300.000 EUR). 
Voor de jaarlijkse exploitatiekosten van het technisch onderhoud van 129.470 EUR de eerste 
tien jaar en van 140.965 EUR voor de volgende tien jaar, zal vanuit het Zorgpunt Waasland 
moeten gekeken worden om dit op te vangen binnen het onderhoudsbudget en aankoop 
materialen enerzijds en verschuivingen in personeelsbudget anderzijds. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de opdracht in DBfM voor de sloop en de bouw van wzc Populierenhof, in uitvoering van het 
masterplan, te gunnen aan de tijdelijke handelsvennootschap (THV) Ibens/Bolckmans in 
samenwerking met AMV architecten bvba met maatschappelijke zetel Marialei 11 bus 1, 2018 
Antwerpen, aan het onderhandelde inschrijvingsbedrag van 23.883.375 EUR, inclusief btw. De 
jaarlijkse kostprijs voor het technisch onderhoud gedurende de eerste tienjarige periode 
bedraagt 129.470 EUR, inclusief btw, en voor de tweede tienjarige periode 140.965 EUR, 
inclusief btw. 
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Artikel 2 
de opties van het jaarlijks onderhoud nog niet te lichten, maar dit te laten afhangen van de 
onderhandelingen tussen de aannemer en Zorgpunt Waasland. 

Artikel 3 
na verloop van de stand still-periode over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst 
tussen partijen. 

Bijlagen 
Offerte integraal Populierenhof deel 1 
Offerte integraal Populierenhof deel 2 
Offerte integraal Populierenhof deel 3 
1a. presentatiebundel DD2018-08-17 
A3-Bundel - ADDENDUM na mondelinge presentatie OCMW Sint-Niklaas dd 30-08-2018 
Documenten separate ringmap - ADDENDUM na mondelinge presentatie OCMW Sint-Niklaas  dd 
30-08-2018 
Populierenhof_Verslag beoordelingscommissie_180921.pdf 
2018_11 Visum DBfM Nieuwkerken 

WELZIJN 

Mens 

6 2018_OR_00124 Extra noodwoning:  bezetting ter bede woning  
Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Mens 

Verslag 
Deze woning bleek voor het stadsbestuur Sint-Niklaas niet bruikbaar voor het onthaal door 
onthaalouders. Voorzitter Kris Van der Coelden is wel niet helemaal zeker of er geen kosten zijn 
om de woning aan te passen. 

De OCMW-raad stemt hiermee eenparig in. 

Bondige toelichting 
Vanuit de stad Sint-Niklaas krijgt OCMW Sint-Niklaas het aanbod een woning tijdelijk in 
bruikleen te nemen via een bezetting ter bede met ingang van 1 oktober 2018. De woning is 
gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas. 
Er wordt geen huur gevraagd, maar de eigenaarslasten moeten wel gedragen worden door het 
OCMW. Deze woning zou het OCMW kunnen inzetten als noodwoning, gezien de huidige nood. 



Ocmw-raad 11/18  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
27 september 2018 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de modelovereenkomst 
bezetting ter bede voor deze woning goed te keuren. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende 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. 
Beleidsnota 2018: actieplan 21. Voorzien in een aanbod van transit- en noodwoningen. 
Lokaal Armoede Plan (hoofdstuk huisvesting, actie 6 : het aantal transitwoningen, ook voor 
alleenstaanden, te verhogen). 

Argumentatie 
Iedereen heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, met woonzekerheid, in een 
omgeving met voldoende sociale voorzieningen. Wonen is een van de grondrechten en een dak 
boven het hoofd hebben is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Dit is een van 
de redenen waarom OCMW Sint-Niklaas indertijd noodwoningen is beginnen inzetten. 
Momenteel heeft het OCMW twaalf noodwoningen (deze zijn op dit moment nog niet allemaal 
in gebruik), maar de nood overstijgt het huidige aanbod. Tevens maakt OCMW Sint-Niklaas deel 
uit van een bovenlokaal netwerk met verschillende andere OCMW's en ook dit is nog niet 
voldoende. We moeten nog steeds beroep doen op hotels, nachtopvang, vrienden... 

In november 2017 heeft de stad Sint-Niklaas een woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 
SintNiklaas, aangekocht met het oog op de realisatie van een bijkomende ontsluiting voor de 
zone woonontwikkeling aan de stadrandbos-Noord. In afwachting van de goedkeuring en 
realisatie van het rup stadsrandbos-Noord werd er tijdens de gemeenteraadszitting van 24 
augustus 2018 beslist deze woning tijdelijk in bruikleen te geven via een bezetting ter bede aan 
OCMW Sint-Niklaas als noodwoning. 

De belangrijkste bepalingen van de ontwerpovereenkomst bezetting ter bede zijn de volgende: 
- voorwerp: woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-Niklaas; 
- bestemming: de woning wordt ter beschikking gesteld aan OCMW Sint-Niklaas om er een 

noodwoning te realiseren; 
- duurtijd: de overeenkomst neemt een aanvang op 1 oktober 2018 en wordt aangegaan voor 

onbepaalde duur. De overeenkomst is op ieder moment herroepbaar door stad en OCMW Sint- 
Niklaas met inachtneming van een opzegperiode van drie maanden; 
- de bezetting ter bede wordt kosteloos toegestaan; 
- de eigenaars- en huurdersverplichtingen worden ten laste genomen door OCMW Sint-Niklaas. 

Een grotere diversiteit aan aanbod zorgt voor veel meer mogelijkheden om de  
daklozenproblematiek aan te pakken. Daarom wordt aan de OCMW-raad voorgesteld dit aanbod 
te aanvaarden en deze woning in te zetten als noodwoning met de gebruikelijke 
bezettingsvergoedingen (16 EUR per dag voor een alleenstaande, 18 EUR per dag voor twee 
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personen en 20 EUR per dag voor gezinnen met meer dan 3 personen). De woning die ter 
beschikking wordt gesteld is instapklaar. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Aangezien we de woning gratis ter beschikking hebben en deze doorverhuren aan cliënten kan 
er positief financieel advies gegeven worden vanuit de boekhouding van het OCMW. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
de modelovereenkomst bezetting ter bede voor de woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 
SintNiklaas, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze modelovereenkomst wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. 

Artikel 2 
akkoord te gaan de woning gelegen Mispelstraat 87, 9100 Sint-NIklaas in te zetten als 
noodwoning. 

Bijlagen 
Bezetting ter bede Mispelstraat 87 

7 2018_OR_00126 Extra tijdelijke locatie: bezetting ter bede pand  
Spoorweglaan 44, 9100 Sint-Niklaas: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Mens 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de toelichting die Zoulikha Harrouch heeft 
gegeven in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het was een pand dat te groot was 
voor de Hulpverleningszone Waasland. Zo is men met een vraag bij de dienst mens gekomen. 
Die ziet er mogelijkheden in om een de voorbereiding voor de ruilwinkel voor kinderspullen (in 
de Kazernestraat) te kunnen inrichten. Het zou vooral ook dienen voor stockage. We zouden dan 
de ter bede huurder zijn voor een bedrag van 1.250 EUR per maand, waarvan we ruim 800 EUR 
zouden recupereren van de hulpverleningszone. In afwachting van een verhuis naar een 
verruimd Opleidings- en Oriënteringscentrum kan dit gebeuren. Maar als de eigenaar een koper 
vindt, kan hij ook aan de verhuur ontsnappen. 
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De OCMW-raad stemt hiermee eenparig instemmen 

Raadslid Mohamed Doudouh wijst daarbij op de opzegtermijnen die er van beide kanten uit zijn. 

Bondige toelichting 
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Niklaas besliste op 10 september 
2018 een ruilwinkel op te zetten in het Huis van het Kind. Om dit te kunnen realiseren wensen 
ze een partnerschap met Den Azalee vzw en OCMW Sint-Niklaas. Voor het cliënteel van OCMW 
Sint-Niklaas zien we hier een meerwaarde aangezien de ruilwinkel een mogelijke werkvloer kan 
zijn voor een aantal cliënten en voor anderen kunnen backoffice taken dan weer een 
meerwaarde betekenen in het ontwikkelen of het versterken van hun competenties. 
Om deze backoffice taken te kunnen uitvoeren moeten we nog op zoek gaan naar een geschikte 
locatie, aangezien het Opleidings- en Oriënteringscentrum (OOC) op dit moment geen ruimte 
meer heeft om te dienen als herstel- en sorteercentrum. Ook binnen Den Azalee vzw is er op dit 
moment geen ruimte meer beschikbaar. 
Via de brandweer werden we in contact gebracht met de eigenaar van Spoorweglaan 44 te 
SintNiklaas. We zouden tijdelijk dit pand kunnen bezetten voor een bedrag van 1.250 EUR per 
maand (zonder energiekosten). De brandweer wenst een gedeelte van dit pand ook te bezetten 
en stelt voor om hiervoor 800 EUR te betalen. Concreet is de eigen opleg voor het OCMW 450 
EUR per maand en de energiekosten bedragen gemiddeld ongeveer 200 EUR per maand. Aan de 
OCMW-raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de modelovereenkomst bezetting ter 
bede voor dit pand goed te keuren. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende 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. 
Beleidsnota 2013-2018: hoofdstuk 1.3 activering en werk op maat: 
- actieplan 11. Werken aan het recht op (sociale) activering voor iedereen op beroepsactieve 

leeftijd die (nog) niet professioneel activeerbaar is; 
- actieplan 13. Een opleidings- en oriënteringscentrum oprichten voor optimale 

arbeidstrajectbegeleiding; 
- actieplan 16. Het Nederlands stimuleren als hefboom voor activering. 

Argumentatie 
In de ruilwinkel, een samenwerkingsverband op initiatief van het Huis van het Kind kunnen 
mensen babyspullen binnenbrengen. In ruil hiervoor krijgt men een waarborg/stempel. Ook kan 
men een waardering verdienen door deel te nemen aan georganiseerde trajecten of 
ontmoetingsmomenten en door gebruik te maken van andere maatschappelijke voorzieningen. 
Met de verzamelde waarderingen kan men ander materiaal meenemen uit de winkel (visietekst 
van de ruilwinkel kan je terugvinden in bijlage). De ruilwinkel zal in december 2018 zijn deuren 



Ocmw-raad 14/18  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
27 september 2018 

openen in het Huis van het Kind. Vanuit het OCMW kunnen we partner zijn binnen de ruilwinkel 
aangezien we hier een winst zien naar extra werkvloeren voor o.a. de backoffice taken. Het gaat 
hier concreet over het wassen, sorteren, herstellen... van kledij, maar ook van babymateriaal 
zoals babybedden, buggy's, verzorgingstafels... Gezien de nood aan laagdrempelige werkvloeren 
zien we dit als een voortraject binnen ons activeringsbeleid. Daarnaast kan de ruilwinkel ook 
een oefenplek zijn voor anderstalige nieuwkomers in het kader van oefenkansen Nederlands 
en/of voor onze "zwakke" vrijwilligers in het kader van integratie binnen onze samenleving.  
Vanuit de dienst zien we de noodzaak om te investeren in werkplekken waar zinvolle 
activiteiten worden voorzien om de mensen terug betekenis te geven, hun netwerk te 
verbreden, zicht te geven op hun eigen mogelijkheden..., dit als eerste stap in de voorbereiding 
naar betaald werk. 

Om deze backoffice taken kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren, moeten we beschikken over een 
ruimte die geschikt is als sorteer- en herstelatelier. Binnen het Huis van het Kind, het 
Opleidings- en Oriënteringscentrum en Den Azalee vzw is er momenteel geen ruimte 
beschikbaar om een atelier op te zetten. We kunnen een ruimte bezetten, gelegen  
Spoorweglaan 44, 9100 Sint-Niklaas, van ongeveer 400 m² voor een totaal bedrag van 1.250 
EUR per maand met ingang van 1 november 2018. Daarnaast moeten er nog energiekosten 
betaald worden. De brandweer zou ongeveer 100 m² van dit pand willen bezetten en wil 
daarvoor 800 EUR te betalen. 

Naast een sorteerruimte voor de ruilwinkel stellen we ook vast dat door de integratie van 
personen tewerkgesteld in toepassing van artikel 60§7 van de OCMW-wet in het stelsel van 
tijdelijke werkervaring en de nieuwe instroom van leefloongerechtigden (erkende 
vluchtelingen, psychische kwetsbaarheden,....) uitbereiding van bestaande werkvloeren en 
creaties van nieuwe werkvloeren noodzakelijk zijn. We moeten nog meer inzetten op de eerste 
4 treden van de participatieladder voor we kunnen komen tot betaalde arbeid. We moeten nog 
actiever inzetten op intiatieven als Repair café, Lets... om uit de spiraal van kansarmoede te 
geraken. Indien we deze locatie kunnen huren worden we qua ruimte in staat gesteld om deze 
initiatieven ook terug actiever op poten te zetten en het geeft ons ruimte om te 
experimenteren. Door deze initiatieven te huisvesten op één locatie kunnen klanten proeven 
van verschillende activiteiten en kunnen deze ook mogelijks iets betekenen voor de buurt.  

Dit pand zouden we tijdelijk kunnen bezetten tot we kunnen verhuizen naar de Heistraat 135+. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Deze kosten kunnen betaald worden van het budget lokaal sociaal beleid: rekening: 64700010 
BI 090000. 

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

Artikel 1 
de modelovereenkomst bezetting ter bede voor het pand gelegen Spoorweglaan 44, 9100 
SintNiklaas, goed te keuren. 
Een exemplaar van deze modelovereenkomst wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. 

Artikel 2 
akkoord te gaan om dit pand in te zetten als atelier en ontmoetingsruimte. 
 
Artikel 3 
akkoord te gaan met het afsluiten van een overeenkomst bezetting ter bede met de brandweer 
met een bezettingsvergoeding van 800 EUR per maand. 
Een exemplaar van deze overeenkomst wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. 

Bijlagen 
Visietekst ruilwinkel.pdf 
3849 Ongetekende bezetting ter bede 
Samenwerkingsovereenkomst HVZ Waasland en OCMW Sint-Niklaas 

Welzijn staf 

8 2018_OR_00118 Samenwerkingsovereenkomst ketenaanpak intrafamiliaal geweld: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Welzijn staf 

Verslag 
Ook dit initiatief van de Vlaamse overheid is toegelicht op het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. Het is een kans voor onze dienst om zware gevallen van partnergeweld te agenderen op 
het overleg. Maar het zal vooral dienen om meer te vernemen over zware dossiers die 
behandeld worden door andere diensten. Het kost ons niets, maar het kan alleen de kwaliteit 
van onze dienstverlening vergroten. 
Ook hiermee is de OCMW-raad eenparig akkoord. 

Bondige toelichting 
De ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is een intensieve samenwerking tussen 
hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten voor complexe en chronische situaties van 
gezinsgeweld. 
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Vanuit de Vlaamse overheid worden zogenaamde partnertafels georganiseerd in het kader van 
de ketenaanpak intrafamiliaal geweld. Dit wordt opgevolgd door de Vlaamse afdeling 
justitiehuizen. 
Momenteel loopt in Oost Vlaanderen in drie politiezones een samenwerking: Gent, Oudenaarde 
en Dendermonde. Het is de bedoeling om dit uit te breiden naar alle politiezones. In een 
volgende fase wil men uitbreiden naar de politiezones Meetjesland centrum, Geraardsbergen en 
Sint-Niklaas. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd toe te treden tot dit samenwerkingsverband. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende 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. 

Argumentatie 
De ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) is een intensieve samenwerking tussen 
hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten voor complexe en chronische situaties van 
gezinsgeweld. 
Volgende organisaties werken samen onder leiding van de coördinatoren van de afdeling 
Justitiehuizen van het Vlaams departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 
- Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen; 
- Agentschap Jongerenwelzijn; 
- Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen; 
- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg; 
- Justitiehuis Gent, Dendermonde en Oudenaarde; 
- Parket Oost-Vlaanderen; 
- Stad/OCMW; 
- Politie. 
Voorlopig kunnen alleen deze organisaties gezinnen aanmelden. 

Doelgroep ketenaanpak intrafamiliaal geweld: 
Enkel complexe situaties van gezinsgeweld komen in aanmerking: er moet sprake zijn van 
meervoudige problemen in verschillende levensdomeinen, wat een afgestemde aanpak van 
welzijns-, gezondheidsactoren, politie en justitie vereist. Als er een perspectiefloze, vastlopende 
hulpverlening of moeizame opstart van gerechtelijke of bestuurlijke maatregelen is, kan er 
aangemeld worden bij de ketenaanpak. 

Doel en werkwijze van de ketenaanpak IFG: 
Twee keer per maand worden in het VAC te Gent multidisciplinaire dossierbehandelingstafels 
georganiseerd, waarop de situaties besproken worden door vaste leden van de acht 
organisaties.  
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Doel is geweld in al zijn vormen stoppen, voorkomen dat geweld zich opnieuw herhaalt en de 
beschermende factoren (alles wat goed gaat in een gezin) versterken. - We brengen alle 
relevante informatie samen met medeweten van de cliënt; 
- Vaste medewerkers van de verschillende organisaties brengen hun expertise in; 
- We maken één plan van aanpak op voor het hele gezin met concrete acties; 
- We stellen een casusregisseur aan die de uitvoering van het plan bewaakt en opvolgt;- 

Veiligheid van alle gezinsleden is in elke stap een prioriteit. 

Bereikte regio’s van de ketenaanpak IFG: 
- Sinds december 2017 melden de acht betrokken diensten uit politiezones Gent, Dendermonde, 

en Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zingem) 
al gezinnen aan. 

- Vanaf najaar 2018 krijgen de acht vermelde organisaties uit politiezones Meetjesland-Centrum 
(Eeklo, Karijke, Sint-Laureins), Sint-Niklaas en Geraardsbergen-Lierde de kans om aan te 
sluiten. - Geleidelijk aan zullen alle 65 gemeenten in Oost-Vlaanderen de expertise van de 
ketenaanpak kunnen gebruiken om complex en aanslepend IFG te stoppen. 

Aan het OCMW wordt nu gevraagd om vanaf oktober 2018 aan te sluiten bij dit 
samenwerkingsverband Ketenaanpak IFG. Daarvoor wordt aan het OCMW gevraagd de 
samenwerkingsovereenkomst, alsook de bijlagen over de procedure en uitwisseling gegevens te 
ondertekenen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (12) 

Artikel 1 
akkoord te gaan om aan te sluiten bij de ketenaanpak Intrafamiliaal geweld vanaf oktober 2018. 

Artikel 2 
toestemming te geven om vanuit de hulpverlening van de cluster welzijn dossiers intrafmiliaal 
geweld in deze partnertafel aan te melden, en wanneer dit wordt gevraagd ook informatie te 
delen of als casusregiseur op te treden, dit alles binnen de modaliteiten en afspraken zoals 
voorzien in de samenwerkingsovereenkomst en mits toestemming van de procureur des 
Konings. 

Bijlagen 
20180918Bijlage 1 Samenwerkingsovereenkomst_persoonsgegevens_overeenkomst 
20180918Bijlage 2 Verwerkersovereenkomst_persoonsgegevens_overeenkomst 
20180918Bijlage 3 Procedure_contactname_contactpunt_persoonsgegevens_overeenkomst 
20180918Handleiding dossierbeheer ketenaanpak IFG 
20180918Inrichtingsrapport ondertekend door pdK Sabbe 
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BESLOTEN ZITTING 

27 september 2018 20:25 - De voorzitter opent de besloten zitting 
 

27 september 2018 20:49 - De voorzitter sluit de zitting 


