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OCMW-RAAD 
Zitting van 25 oktober 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); 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); 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 

 

25 oktober 2018 20:05 - De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING 

1 2018_OR_00136 Conceptnotulen OCMW-raad van 27 september 2018  
(openbare zitting): goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn geen opmerkingen bij de conceptnotulen van de OCMW-raad van 27 september 2018 
(openbare zitting). 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 27 september 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. 
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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 (13) 

Artikel 1 
de notulen van de raadszitting van 27 september 2018 (openbare zitting) goed te keuren. 

Bijlagen 
conceptnotulen raad 2018 09 27.pdf 

2 2018_OR_00135 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden deelt mee dat er aan het eind van de vergadering een afspraak 
moet worden gemaakt voor een 'OCMW-slotviering'. 

Er is ook een aanvraag voor een omgevingsvergunning naast een wegel die van het OCMW is. 
Die wordt in het kader van een nieuwbouw gebruikt als oprit tot hun garage aan het eind van 
hun perceel. De wegel dient ook voor een achtergelegen woning en een weiland dat van ons is. 
Het vervelende voor het OCMW is dat de betrokkenen ons niet gecontacteerd hebben. We 
zouden niet graag hebben dat dit in de toekomst leidt tot vragen of initiatieven om die weg aan 
te passen en/of te veranderen. 
Een van de mogelijkheden om een gesprek af te dwingen is om eventueel een bezwaar in te 
dienen. 
Raadslid Johan Uytdenhouwen wijst erop dat, als er een aanpassing aan de weg nodig is, dit 
beschouwd kan worden als een wijziging aan de buurtweg. En daarvoor geldt een procedure die 
eventueel gebruikt kan worden. Hij is het er wel mee eens dat er een vorm van bezwaar wordt 
geuit. 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de mogelijkheid dat de wettelijke breedte veel 
minder is dan de feitelijke breedte. We willen eens in detail bekijken wat de juridische situatie 
van de weg is. Op basis daarvan zullen we dan bepalen welke houding we aannemen. 
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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 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanvraag van 
omgevingsvergunning tot het bouwen van een eengezinswoning op volgend adres: 
Heimolenstraat ZN, 9100 Sint-Niklaas, met als kadastrale omschrijving SINT-NIKLAAS 4 AFD, 
sectie D, nr. 2046H. Dit perceel paalt aan een eigendom van het OCMW. 

Besluit 

De ocmw-raad beslist: 

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

Bijlagen 
aanvraag omgevingsvergunning Heimolen bekendmaking aanvraag 
omgevingsvergunning Heimolen Geoloketten plan aanvraag 
omgevingsvergunning Heimolen uittreksel plan buurtwegen 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

3 2018_OR_00140 Werken: omgevingswerken rond voormalig  
woonzorgcentrum Sint-Katharina in Sinaai: toewijzing: 
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verduidelijkt dat het vervelend is dat we vandaag de 
aanbesteding kunnen doen, maar dat de eerste mensen er al in december 2018 intrekken. Voor 
ons dienstencentrum speelt dat minder, omdat het later in gebruik genomen wordt. 
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Het voorstel is om aan de laagste van de twee inschrijvers, Wulteputte Boudewijn bvba uit 
Lokeren, toe te wijzen. Dit zijn alleen de omgevingswerken voor het vroegere 
woonzorgcentrum. De omgevingswerken voor de verkaveling volgen later. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen vraagt of het feit dat de prijzen 23% hoger zijn, gemotiveerd is. 
Directeur Tjeu van Diessen antwoordt dat dit bekeken is. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de omgevingswerken rond het voormalig woonzorgcentrum 
Sint-Katharina in Sinaai toe te wijzen aan Wulteputte Boudewijn bvba uit Lokeren aan het 
inschrijvingsbedrag van 805.115,26 EUR exclusief btw. 

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 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 

Argumentatie 
Studiebureau Talboom heeft deze opdracht elektronisch gepubliceerd. 

Op 14 mei 2018 zijn 2 inschrijvingen ingediend: 
- Soga nv: 976.938 EUR exclusief btw; 
- Wulteputte Boudewijn bvba: 805.115,26 EUR exclusief btw. 

Wulteputte Boudewijn bvba heeft de laagste regelmatige inschrijving ingediend en wordt 
voorgesteld om de werken uit te voeren. 
Het bedrag van deze inschrijving ligt 23,04% boven de raming.  
Dit is het gevolg van de prijsstijgingen bij wegenis- en rioleringsprojecten ten opzichte van 
2017. 
Daarenboven hebben veel aannemers voldoende opdrachten. Dit beperkt het aantal gegadigde 
aannemers, wat de prijzen eveneens doet stijgen. 
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Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Het budget voor de omgevingswerken in Sinaai wordt bij volgende budgetwijziging (nog in 
2018) voorzien. 

Zowel de kost als opbrengst (verkoop gronden) zal in deze budgetwijziging worden 
ingeschreven. 
 
Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
Wulteputte Boudewijn bvba, Zoomstraat 12 te 9160 Lokeren, aan te duiden voor de uitvoering 
van de omgevingswerken rond het voormalig woonzorgcentrum Sint-Katharina in Sinaai voor 
het inschrijvingsbedrag van 805.115,26 EUR + btw, onder voorbehoud van het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning. 

Bijlagen 
Inschrijvingsformulier Wulteputte 
Aanbestedingsverslag 

OCMW WOONZORGNETWERK 

Woonzorgnetwerk 

4 2018_OR_00138 Lidmaatschap vzw Geïntegreerde Zorg Waasland:  
beslissing 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar eerdere besprekingen in het bijzonder comité 
seniorenzorg. Dit is een formalisering van een initiatief dat al een tijd duurt. 

Het is in eerste instantie de bedoeling om de bestuursorganen pas in de loop van 2019 samen 
te stellen. Tot die tijd zou de stuurgroep de honneurs waarnemen. Mevrouw Katelijne 
Vanderkerken zou namens het OCMW deze vergaderingen blijven bijwonen. 

Morgen staat dit op de agenda van de gemeenteraad. En afgelopen maandag heeft Zorgpunt 
Waasland beslist om in deze vzw te participeren. 
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Er zijn verder geen vragen bij dit agendapunt. 

Bondige toelichting 
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale 
overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken 
goedgekeurd, met als titel: "Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid". 
Er was tevens een oproep naar pilootprojecten. Deze pilootprojecten geven uitvoering aan dit 
plan. 
De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland wordt opgericht als beheersvorm voor de projecten 
geïntegreerde zorg binnen het Waasland. De gebiedsomschrijving bevat de twee 
eerstelijnszones binnen het Waasland. 
Aan het stadsbestuur en het OCMW wordt gevraagd lid te worden van deze vzw. 

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 sector voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 

Argumentatie 
Het welzijn van patiënten met een chronische ziekte kan verbeteren door meer geïntegreerde 
zorg. 
De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de mogelijkheid aangeboden krijgen om 
de controle zelf in handen te nemen en wordt daarbij ondersteund door een multidisciplinair 
netwerk. In dat netwerk zitten onder meer de huisdokter, de apotheker, specialisten en 
verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en de 
omgeving van de patiënt. 
De leden van het netwerk werken samen én met de patiënt. Elke betrokkene kan zijn eigen 
expertise op de meest efficiënte manier aanbieden aan de patiënt. 
Deze geïntegreerde aanpak veronderstelt een nieuwe kijk van de patiënt en zijn omgeving, de 
zorg- en hulpverleners en de hulp van de volledige bevolking. De federale overheid, de 
gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden willen dit proces van verandering 
ondersteunen en begeleiden. 

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale 
overheid in de Interministeriële Conferentie een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken 
goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid'. De uitvoering van 
dit plan zal zich onder meer concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg. 

Sinds 1 januari 2018 zijn 12 pilootprojecten aan de slag met de uitvoering van hun ambitieuze 
actieplannen. De twaalf projecten zijn verspreid over heel België: zes in Vlaanderen, vijf in 
Wallonië en één in Brussel. Deze projecten streven ernaar de zorg voor chronische zieken 
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helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn omgeving staan centraal en bekijken de hulp 
en zorg als een geheel, over de verschillende lijnen en silo’s van zorg- en hulpverstrekkers 
heen. De pilootprojecten zetten een belangrijke stap voor België richting geïntegreerde zorg, ze 
zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, 
in co-creatie met de verschillende overheden. 
In het Waasland werd met 60 partners, actief in de regio Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Temse 
en Sint-Gillis Waas, een pilootproject uigewerkt met als volgende doelstellingen: 
- maximaal inzetten op goed geïnformeerde patiënten en mantelzorgers, die het belang 
inzien van zelfzorg en preventie; 
- de beschikbare maatschappelijke middelen efficiënter gebruiken door het versterken 
van mantelzorg en zelfzorg, en aldus het zorgaanbod differentiëren op basis van de 
vastgestelde zorgnoden en op basis van de resterende zelfzorgcapaciteit van het 
cliëntsysteem; - de zorgcontinuïteit verzekeren en de informatiedoorstroming over de patiënt 
en over de zorgorganisatie tussen alle zorgbetrokkenen optimaliseren. 
De partners zijn huisartsenkringen, vereniging kinesisten, thuiszorgdiensten, 
woonzorgcentra,thuisverplegenden... 

Om dit pilootproject te beheren wordt een vzw  opgericht waarvan de statuten in bijlage bij 
deze nota worden toegevoegd. 
Aan de lokale besturen (stadsbestuur en OCMW) wordt gevraagd toe te treden tot deze vzw en 
een vertegenwoordiger in deze vzw aan te duiden. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
lid te worden van de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland en akkoord te gaan met de statuten. 
De statuten worden als bijlage bij de notulen van deze zitting gevoegd. 

Artikel 2 
Mevrouw Katelijne Vanderkerken, directeur thuiszorg, aan te duiden als vertegenwoordiger van 
het OCMW van Sint-Niklaas in de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland. 
 
Bijlagen 
Statuten vzw Geintegreerde Zorg Waasland 

5 2018_OR_00139 Aanpassing aan de index van dagprijzen woonzorgcentra,  
centra voor kortverblijf, serviceflats en 
dagverzorgingscentrum: beslissing 
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Behandelende cluster – dienst 
OCMW woonzorgnetwerk – Woonzorgnetwerk 
 
Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden verwijst naar de gewoonte die al sinds 2011 bestaat om de 
prijzen aan te passen op het moment dat de index een sprong maakt. In Zorgpunt Waasland zal 
dit principe herbekeken moeten worden omdat daar één lijn nodig is. Dat zal wellicht een 
jaarlijkse prijsaanpassing worden, in dit geval voor de eerste keer midden 2020. Maar dat zal 
volgende legislatuur besproken en beslist moeten worden. 

Bondige toelichting 
De vorige indexering van de dagprijzen voor de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de 
serviceflats en het dagverzorgingscentrum dateert van 1 augustus 2017. 
Eind augustus 2018 werd de spilindex opnieuw overschreden, wat een verhoging geeft van de 
pensioenen vanaf september 2018. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om voornoemde dagprijzen met ingang van 1 december 
2018 aan te passen conform de evolutie van de spilindex. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor 
de sector van bejaardenopvang, gewijzigd bij BVR van 9 januari 2015. 

Argumentatie 
Het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen 
voor de sector van bejaardenopvang, gewijzigd bij BVR van 9 januari 2015, bepaalt dat de 
instelling de verhoging van de dagprijzen die zij zal toepassen aan het Agentschap Zorg en 
Gezondheid moet meedelen wanneer deze zich ten hoogste beperkt tot een percentage dat 
overeenkomt met een lineaire aanpassing van de prijzen aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. 

De vorige indexering van de dagprijzen voor de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de 
serviceflats en het dagverzorgingscentrum werd goedgekeurd door de OCMW-raad in zitting van 
29 juni 2017 en met ingang van 1 augustus 2017 toegepast. 

Eind augustus 2018 werd de spilindex opnieuw overschreden, wat een verhoging geeft van de 
pensioenen vanaf september 2018.  
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Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de dagprijzen van de woonzorgcentra, de centra voor 
kortverblijf, de serviceflats en het dagverzorgingscentrum met ingang van 1 december 2018 aan 
te passen aan de index. 

Adviezen 
OCMW Financiën: Gunstig advies. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 
 
met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de dagprijzen voor de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de serviceflats en het 
dagverzorgingscentrum, met ingang van 1 december 2018 aan te passen aan de index. 
De tabel met de geïndexeerde bedragen wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. 

Bijlagen 
Overzicht geindexeerde dagprijzen woonzorgnetwerk vanaf 01 12 2018 

AANVULLENDE PUNTEN 

IR 1 Interpellatie van raadslid Nathalie Van Garsse: Regeling voor deelname aan 
culturele of sportieve activiteiten in de stad van mensen met een beperking met 
een begeleider 

Indiener(s) 
Nathalie Van Garsse 

Verslag 
Raadslid Nathalie Van Garsse brengt graag het punt onder de aandacht dat mensen met een 
beperking die nood hebben aan een begeleider, vaak geconfronteerd worden met dubbele 
kosten als ze culturele of sportieve evenementen bezoeken. In andere steden, gemeenten en 
provincies, zoals bijvoorbeeld in Mechelen en de provincie Limburg, bestaat een dergelijke 
begeleidingspas. Is dat er in Sint-Niklaas ook ? Of kan dat hier komen ? Want het is heel 
belangrijk voor de persoon met een beperking. Dat is een belangrijke steun om de persoon met 
een beperking naar buiten te laten komen. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat zo'n pas in Sint-Niklaas niet bestaat. Wel is er 
een kansenpas die aan diverse groepen ter beschikking gesteld wordt. Onder andere mensen 
die in een beschutte of begeleide werkplaats werken, hebben daar recht op. 
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Daarnaast is er in Sint-Niklaas een collectieve begeleidingspas. Dat wil zeggen dat als 3/4 van 
een groep een kansenpas heeft, de vereniging of vzw een dergelijke pas kan krijgen voor haar 
begeleiders. Op het moment van activiteiten kunnen dan alle leden van die groep, inclusief de 
begeleiders, aan een initiatief deelnemen aan een kansenpastarief. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
De Klokke, Appelsien, De Wilg... 

Hij geeft ook mee dat mensen met een beperking deel kunnen nemen aan een zorgbudget. Dat 
dient ook om vrijetijdsactiviteiten mee te betalen en kan ook gebruikt worden voor de 
begeleider. 

Wat de voorzitter niet wist, is dat er in Mechelen en de provincie Limburg al dergelijke 
initiatieven bestaan. Dat was ook bij de OCMW-administratie niet bekend. Maar het lijkt hem 
wel interessant om die systemen eens grondig te bekijken. Hij vindt het een zeer nuttige 
suggestie, die hij graag nog in gang zou steken. Dat zal met de mensen van de stad moeten 
gebeuren, want ook de kansenpas is een stedelijk welzijnsinitiatief. 

Raadslid Saloua El Moussaoui wijst op een vergelijkbaar initiatief bij De Lijn. 

Raadslid Nathalie Van Garsse beaamt dat bestaan. Dat heet de kaart 'Kosteloze begeleider', die 
ook geldt bij het andere openbaar vervoer. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen wijst erop dat niet elke activiteit in aanmerking moet komen 
voor een dergelijk initiatief. Hij vraagt om duidelijk grenzen te trekken over wat wel en niet kan, 
en voor welke groepen en individuen. 

Raadslid Nathalie Van Garsse wijst erop dat de woonplaats alleen niet voldoende zal zijn. Ze 
wijst op de jongeren met een IBO die bijvoorbeeld naar de Bellestraat komen, en hier in de stad 
ontspanning nodig hebben. 

Raadslid Walther Bruwiere feliciteert raadslid Nathalie Van Garsse met deze vraag. Hij 
onderschrijft het principe dat iemand met een beperking iemand nodig heeft om hem of haar te 
begeleiden zodat hij of zij aan een activiteit kan deelnemen. Het is voor hem vanzelfsprekend 
dat de begeleider gratis kan gaan. De persoon zelf moet wel betalen, en dat kan aan een 
aangepast tarief zijn of niet. Dat zal van de individuele situatie afhangen. Aanvullend vraagt 
raadslid Walther Bruwiere om dit punt, zoals in de vraag staat, te overwegen. 

Raadslid Bert De Laet vindt het een nuttig voorstel en hoopt dat er een handig en nuttig 
systeem komt. Er bestaat ook een European Disability Card, maaar die wordt in Sint-Niklaas nog 
niet erkend. Dat kan in de volgende legislatuur misschien opgenomen worden. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat hij de voorbeelden en elementen zal meenemen, 
maar dit is geen concreet voorstel waarover nu al een beslissing genomen kan worden. Hij kan 
niet beloven dat dit in deze legislatuur nog gerealiseerd kan worden. Er moet hier ook over de 
legislatuur gekeken en gedacht kunnen worden. 
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Raadslid Johan Uytdenhouwen vraagt naar de stand van zaken van het mondzorgplan voor 
senioren. Er zou in de OCMW-raad van oktober een integraal plan voorgelegd worden. Hij vraagt 
of dit in het bijzonder comité seniorenbeleid of in de OCMW-raad van november besproken kan 
worden. Er zou dan een nota klaar moeten zijn. 

Voorzitter Kris Van der Coelden zegt dit toe. 

Raadslid Saloua El Moussaoui wijst erop dat de woning van dokter Vercruysse, naast wzc Het 
Lindehof, te koop staat. Kan deze niet aangekocht worden voor assistentiewoningen ? 

Voorzitter Kris Van der Coelden zegt toe dat dit bekeken zal worden. 

Voorzitter Kris Van der Coelden dankt het publiek. 
 
Toelichting 
Mensen met een beperking die nood hebben aan een begeleider om te participeren aan 
culturele of sportieve activiteiten in de stad worden vaak geconfronteerd met dubbele kosten 
(toegang voor zichzelf + toegang voor de begeleider). In andere steden en provincies zoals in  
Mechelen en de provincie Limburg kunnen deze begeleiders gratis deelnemen. Bestaat er in 
Sint-Niklaas een soortgelijke regeling ? Of kan de raad overwegen om dit in te voeren ter 
bevordering van de integratie én participatie van mensen met een beperking ? 

BESLOTEN ZITTING 

25 oktober 2018 20:41 - De voorzitter opent de besloten zitting 

 

25 oktober 2018 20:54 - De voorzitter sluit de zitting 


