
Ocmw-raad 1/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
13 december 2018 

OCMW-RAAD 
Zitting van 13 december 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 

 

13 december 2018 20:06 - De voorzitter opent de openbare zitting 
De voorzitter opent deze historische vergadering, de laatste in zijn huidige vorm. Hij dankt ook 
de leden van de raad voor hun afwezigheid afgelopen dinsdag. Het was een viering in stijl en 
sfeer van het OCMW, in een onderling vriendschappelijke sfeer tussen raadsleden, 
oudraadsleden en ambtenaren. 

OPENBARE ZITTING 

DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 

HD 1 2018_OR_00184 Zorgpunt Waasland: meerjarenplan 2019: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Voorzitter Kris Van der Coelden vraagt of het punt bij hoogdringendheid kan worden 
goedgekeurd. 
Raadslid Johan Uytdenhouwen vraagt waarom dit punt nu bij hoogdringendheid op de agenda 
moet. 
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De directeur OCMW geeft uitleg over de reden van hoogdringendheid. 
Voorzitter Kris Van der Coelden geeft de hele grote lijnen van het budget van 75 miljoen euro. 
De uitgaven en inkomsten zijn nipt met elkaar in evenwicht. De bijdrage vanuit de diverse 
gemeenten zijn gebaseerd op prognoses uit 2015. In 2019 zal blijken in hoeverre de prognoses 
juist zijn. 
Er is een eerste toetsing geweest op het moment dat de budgetten van het Zorgpunt uit de 
budgetten van de vier OCMW's gehaald moesten worden. Maar de 'proof of the pudding' zal in 
de 'eating' zijn. De bijdragen van de gemeenten zijn belangrijk. De helft van het totaal komt van 
de gebruikers, de overige helft vanuit de subsidies en de vier gemeenten. Daarbij is het 
opvallend dat Sint-Niklaas veel voor zijn zorg betaalt, in vergelijking met de andere partners. 
Aan de kostenkant valt op dat de personeelskosten bijna 80% van de totale kosten bedragen. Er 
zitten ook bedragen in voor kleinere investeringen. Dat zijn nog altijd tamelijk substantiële 
bedragen. 

De voorzitter beaamt wel dat de wijze waarop deze raad is opgesteld en tot stand gekomen is, 
geen goede manier is om een legislatuur af te sluiten. 

De voorzitter stelt voor om punt 4 van de agenda, de beheersovereenkomst, af te voeren. 
Raadslid Johan Uytdenhouwen is het daar volledig mee eens. Hij had al eerder gezegd dat hij 
van mening was dat het geheel van de beheersovereenkomst als eenheid moest worden 
behandeld. Daar kwam nog bij dat er de laatste dagen nog veranderingen worden voorgesteld 
van punten die niet als fait divers kunnen worden betiteld. Hij verwijst ook naar de tekst in de 
statuten waar een gebruiksrecht wordt gegeven voor onbepaalde duur. Maar nu wordt dat 
omgevormd naar een zakelijk recht, het vruchtgebruik. Het één is een daad van beschikking, het 
ander is een daad van beheer. Een vruchtgebruiker krijgt ook de inkomsten uit eventuele 
verhuur. Bij een gewoon gebruiksrecht is dat niet noodzakelijk het geval. Dat is op zich al een 
hemelsbreed verschil. Het in gebruik geven was voor onbepaalde duur, terwijl het vruchtgebruik 
voor een beperkte duur van 9 jaar is gegeven. 
Het is niet verstandig om dat op het allerlaatste moment te doen. Het lijkt regelrecht in te gaan 
tegen wat de statuten voorzien. Het lijkt hem niet aanvullend maar tegenstrijdig met de 
statuten. Hij wil tenminste van de juristen die dit begeleid hebben het signaal dat dit juridisch 
in orde is. Maar zoals het nu gebeurd is, is het voor hem niet in orde. 

Voorzitter Kris Van der Coelden wil geen afbreuk doen aan de argumentatie. Maar de statuten 
van het Zorgpunt zijn niet vanuit een strikt juridisch uitgangspunt geschreven. Het is altijd de 
bedoeling geweest dat de gebouwen van het moederbestuur zouden blijven en dat de 
gebouwen van het Zorgpunt niet zouden gaan kosten, behalve de kosten die in een normale 
situatie door een huurder betaald worden. 
Wat er nu veranderd is, is dat rond de eigenaars en huurdersverplichtingen, het praktischer en 
simpeler is de verdeling te maken aan de hand van een bedrag (10.000 EUR) dan het exacte 
onderscheid. 
De kwestie van het vruchtgebruik gaat terug op het verlies van de btw-aftrek. Op de verkoop 
van dranken in het dienstencentrum, wordt tegengewogen door de btw-kosten voor de 
realisatie van het gebouw. Maar bij de overdracht van de activiteiten en het om niet in gebruik 
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geven van de gebouwen komt er een (juridische) scheiding. Dan is de aftrek van btw niet meer 
mogelijk, en moet aftrek uit het verleden worden terugbetaald. Een aantal specialisten hebben 
zich daarover gebogen, en dan geadviseerd naar de vorm van vruchtgebruik te gaan. 
Maar vandaag heeft de notaris erop gewezen dat er, sinds een wetswijziging uit 2014, ook een 
schenkingsbelasting op verschuldigd zou zijn. Op welk bedrag dat is, is nog niet duidelijk. 
Vandaar dat wordt voorgesteld om de beheersovereenkomst af te voeren. Maar er wordt aan de 
raad wel een mandaat gevraagd om, als de constructie van het vruchtgebruik toch gunstig zou 
blijken voor het OCMW, op 27 december 2018 een notariële akte voor vruchtgebruik te mogen 
ondertekenen. Dat zal ook voorgesteld worden aan de OCMW-raden van Beveren en 
Zwijndrecht. De drie partners hebben hierover vandaag overlegd. 

De directeur OCMW verduidelijkt dat er, in het geval van het OCMW van Sint-Niklaas, een 
bedrag van 260.000 EUR mee gemoeid is. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen vraagt of dan op 27 december 2018 de specifieke bepalingen 
gereed zouden zijn. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat het op 27 december 2018 alleen over een akte 
voor vruchtgebruik gaat, niet over de beheersovereenkomst. Want daarin zijn de details nog niet 
gereed, maar staat de constructie van het vruchtgebruik wel in. 

Raadslid Walther Bruwiere stelt vast dat er een behoorlijk rommeltje van gemaakt is. Als hij het 
goed begrepen heeft, zal er op 27 december 2018 een notariële akte zijn, waarvoor een 
mandaat gevraagd wordt aan de raad. 
Hij wil de exacte tekst zien, voordat hij een goedkeuring kan geven. 

De directeur OCMW wijst erop dat de akte van het vruchtgebruik gebeurt op vraag van de 
financiële dienst van het OCMW van Sint-Niklaas. 

Raadslid Johan Uytdenhouwen is alleen akkoord met een extra raadszitting, als er een advies 
ligt over het feit of het vruchtgebruik juridisch niet in strijd is met de statuten. 

Voorzitter Kris Van der Coelden schetst de twee scenario's. 
Ofwel is de constructie van vruchtgebruik opportuun. Dan is er een extra raadsvergadering op 
zaterdagochtend 22 december 2018 om 10 uur. 
Danwel is de constructie van het vruchtgebruik niet opportuun en is de vergadering van 22 
december 2018 niet nodig. Ten laatste op woensdag 19 december 2018 zal er een mail komen 
of deze vergadering doorgaat of niet. De uitnodiging zal eerder vertrekken. 
Daarmee wordt punt 12 verdaagd naar de, eventuele, vergadering van 22 december 2018. 

De raad stemt ermee in om de meerjarenplanning 2019 van het Zorgpunt te behandelen. 

Bij de stemming stemt Walther Bruwiere tegen, Eline De Bruyne onthoudt zich en de overige 
11 leden stemmen voor. 
 
Bondige toelichting 
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De algemene vergadering van Zorgpunt Waasland heeft op 5 december 2018 het meerjarenplan 
2019 goedgekeurd. 
Dit meerjarenplan moet ook goedgekeurd worden door de OCMW-raden van de vier 
moederbesturen. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland 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. 
Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 30 maart 2018 
houdende de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van 15 november 2017 van 
OCMW Beveren, van 21 november 2017 van OCMW Kruibeke, van 23 november 2017 van 
OCMW Sint-Niklaas en van 16 november 2017 van OCMW Zwijndrecht. 
Notariële akte tot oprichting van het zorgbedrijf 'Zorgpunt Waasland', zoals op 23 april 2018 
verleden te Sint-Niklaas door notaris Verlinden (BS 30 mei 2018). 

Argumentatie 
Het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland is in feite het budget voor 2019 gebaseerd op 
de informatie vanuit de moederbesturen die is doorgetrokken naar 2019. 
Daarnaast zijn er als bijdrages vanuit de moederbesturen de bedragen opgenomen, zoals 
vastgelegd in de (goedgekeurde) budgetten van de 4 OCMW’s. 
Het ging toen onder andere over de verwerking van de subsidie voor de gesubsidieerde 
contractuelen. 

Op basis van die goedgekeurde OCMW-budgetten hebben de medewerkers van de financiële 
dienst van Zorgpunt Waasland het meerjarenplan opgemaakt. 
Dat is voorgelegd (en goedgekeurd) in de algemene vergadering van Zorgpunt Waasland op 5 
december 2018. 
Maar om, juridisch correct, vanaf 1 januari 2019 te kunnen functioneren, moet het uitgewerkte 
meerjarenplan als geheel, ook door de OCMW-raden van de vier moederbesturen worden 
goedgekeurd. 

Omdat de in november 2018 vastgelegde afspraken hierin verwerkt zijn, zou het budget van 
Zorgpunt Waasland ten opzichte van toen geen nieuwe elementen mogen bevatten die een 
gevolg hebben op de bijdrage van het OCMW Sint-Niklaas (of een van de andere deelgenoten).  

Het budget van Zorgpunt Waasland zal, tweemaandelijks, gemonitord worden, in overleg met 
de financieel directeurs, om te controleren of de samenvoeging van de vier OCMW-budgetten 
voor zorg én de splitsing tussen zorg en kern-OCMW juist vertaald is in de diverse budgetten. 
Indien daarbij verkeerde veronderstellingen blijken te zijn gehanteerd (of fouten gemaakt) zal 
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dat, op basis van de monitoring, in de loop van 2019 met budgetwijzigingen eventueel moeten 
worden rechtgezet. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
In het goedgekeurde meerjarenplan 2019-2021 is de bijdrage in Zorgpunt Waasland 
ingeschreven voor €8.287.890,74 op AR64900000 voor 2019 en geïndexeerd voor 2020 en 
2021 (behalve de correctie nav de gesco-toelage). De definitieve investeringstoelage zal in de 
loop van 2019 na het afsluiten van boekjaar 2018 worden bepaald, zoals is uiteengezet bij de 
bespreking van het budget en de meerjarenplanning. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met 11 stemmen voor (N-VA, sp.a-Groen, CD&V en SOS-2012), één stem tegen (Vlaams Belang) 
en één onthouding (Open VLD) 

Artikel 1 
het meerjarenplan 2019 van Zorgpunt Waasland, zoals toegevoegd in bijlage, goed te keuren. 

1 2018_OR_00163 Conceptnotulen OCMW-raad van 22 november 2018  
(openbare zitting): goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de OCMW-raad van 22 november 2018 (openbare 
zitting). 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de notulen van de raadszitting van 22 november 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 22 november 2018 (openbare zitting) goed te keuren. 

Bijlagen 
conceptnotulen raad 2018 11 22 

2 2018_OR_00159 Mededelingen door de heer voorzitter (openbare zitting) 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Verslag 
- Bij de mededeling m.b.t. het Rode Kruis vraagt Bert De Laet of er een afspraak is m.b.t. 
de parking. De voorzitter antwoordt dat er een afspraak is met het Rode Kruis dat zij tickets 
geven aan de bloeddonoren. Het Rode Kruis betaalt daarvoor, want het zou niet correct zijn dat 
bezoekers wel betalen en donoren niet. 

- Bij de stand van zaken op basis van het verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt 
Waasland wordt toegevoegd dat er op 5 december 2018 een akkoord is bereikt met de 
vakbonden. Er is ook een regeling gekomen voor de maaltijdcheques, de tweede pensioenpijler 
en de aftopping van de verlofdagen. Voor het vierde punt, de vergoedingsregeling voor 
onregelmatige prestaties, is met de vakbonden afgesproken dat er in 2019 een gezamenlijke 
werkgroep van administratie en vakbonden opgericht zal worden. De regeling moet, op basis 
van 15% van de loonmassa van betrokkenen, gemaakt worden. Dat is in dezelfde grootteorde 
als op dit moment het geval is. Dat is een heel technische discussie. Om daarvoor voldoende 
tijd te geven, is deze afspraak gemaakt met de vakbonden. De vakbonden hebben zich 
geëngageerd om deze regeling te verdedigen naar hun achterban op vergaderingen die deze 
maand nog plaatsvinden. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de mededelingen van de heer 
voorzitter.  
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Juridische grond 
Argumentatie 
- Rode Kruis Vlaanderen wil met ingang van 1 juli 2019 een aantal zalen huren voor drie 
dagen per semester, om er bloedcollectes te organiseren. De zalen 'De Stip', 'De Goal', 'De 
Tribune' en de cafetaria van wzc De Gerda voldoen aan de vereisten hiervoor. Met Rode Kruis 
Vlaanderen zal een huurovereenkomst voor onbepaalde duur (langdurige verhuring) afgesloten 
worden met betrekking tot voornoemde lokalen overeenkomstig de geldende voorwaarden. In 
ruil voor het ter beschikking stellen van deze ruimtes, zou het Rode Kruis voor ons vormingen 
geven. 

- De stand van zaken met betrekking tot Zorgpunt Waasland wordt meegedeeld op basis 
van het verslag van de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland van 22 oktober 2018. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

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

Bijlagen 
Brief Rode Kruis 
Raad van Bestuur Zorgpunt Waasland op maandag 22 oktober 2018  Notulen 

ONDERSTEUNING 

Personeel (staf) 

3 2018_OR_00169 OCMW-personeel: wijziging 
rechtspositieregeling: terugkeerregeling Zorgpunt 
Waasland: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Ondersteuning - Personeel (staf) 

Verslag 
De voorzitter benadrukt dat dit gaat over personeelsleden van de zogenaamde bovenbouw, die 
gekozen hebben om over te stappen. 

Bondige toelichting 
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In het kader van de oprichting van Zorgpunt Waasland werd een terugkeerregeling opgesteld 
voor de personeelsleden die op vrijwillige basis vanuit het OCMW naar het Zorgpunt 
overgedragen worden. 
Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om  de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel 
aan te passen en de terugkeerregeling op te nemen. 

Juridische grond 
Gemeentedecreet, titel III. 
Besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele beperkingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, titel IX. 
Besluit van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van 12 november 2010 van de 
Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het 
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd 
bij besluit van 23 november 2013 van de Vlaamse Regering, deel II, hoofdstuk II. 
Gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2015 betreffende de vaststellling van de 
rechtspositieregeling geldend voor het personeel van de stad Sint-Niklaas, met latere 
wijzigingen,  
Protocol van het bijzonder comité van 12 november 2018. 

Argumentatie 
Voor de personeelsleden uit de ondersteunende diensten van het OCMW is een  
terugkeerregeling uitgewerkt.  Het betreft hier personeelsleden die op vrijwillige basis, en niet 
als collectieve dienst, overgedragen worden vanuit het OCMW naar het Zorgpunt Waasland.  
Met de terugkeerregeling wordt het voor hen mogelijk gemaakt om terug te keren naar het 
OCMW, onder bepaalde voorwaarden. 

De terugkeerregeling heeft in principe geen weerslag op de personeelsleden van het 
gemeentepersoneel.   

Maar de modaliteiten in verband met de overdracht van personeel door het OCMW aan een 
zorgbedrijf moeten ook opgenomen worden in de 
rechtspositieregeling van de gemeente, dit in overeenstemming met artikel 186 van het decreet 
over het lokaal bestuur, dat vanaf 1 januari 2019 van toepassing is. Dit zal voorgesteld worden 
aan de gemeenteraad van december 2018. De rechtspositieregeling voor het  
gemeentepersoneel is vanaf die datum van rechtswege van toepassing op het personeelslid van 
het OCMW dat de gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de 
gemeente. 
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Dit voorstel is onderhandeld met de vakorganisaties op de bijeenkomst van het BOC van 12 
november 2018. Het protocol van akkoord is toegevoegd als bijlage. 
Zo is voorzien dat de personeelsleden gedurende 2 kalenderjaren het recht behouden om terug 
te keren naar het OCMW van waar het afkomstig is. 

Ook de modaliteiten hiertoe zijn vastgelegd.  Alsook het behoud van de rechten waarmee het 
personeelslid vertrokken is, aangevuld met de geldelijke anciënniteit opgebouwd bij het nieuwe 
bestuur. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de rechtspositieregeling van het OCMW, algemene regeling, aan te vullen met de 
terugkeerregeling voor de personeelsleden die op vrijwillige basis de overstap maken naar het 
Zorgpunt Waasland:   

Art. 309: 

“§1. Indien het personeelslid wordt overgedragen naar een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband of een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn, 
zonder dat de dienst van het personeelslid, zoals blijkt uit het organogram, in zijn geheel wordt 
overgedragen, dan heeft het personeelslid na het verstrijken van een periode van 6 maanden 
effectieve tewerkstelling binnen het verband of de vereniging, gedurende 2 kalenderjaren het 
recht om terug te keren naar het OCMW van waar het afkomstig is. 

§2. Als het personeelslid zich hierop wenst te beroepen, richt het zijn vraag naar het OCMW. De 
terugkeer naar het OCMW kan plaatsvinden op de eerste van de tweede maand volgend op de 
maand waarin het verzoek tot herplaatsing aan het OCMW is gericht. 

§3. Het personeelslid verkrijgt bij de heraanstelling binnen het OCMW de salarisschaal die het 
verworven had in de functionele loopbaan van de functie die het oorspronkelijk bekleedde in 
het OCMW, waarbij, in zoverre gelijklopend, de graad-, schaal- en niveauanciënniteit van het 
personeelslid wordt verhoogd met de periode van tewerkstelling in het verband of de 
vereniging. 

Deze regeling geldt ongeacht of de functie die het personeelslid bekleedde in het verband of de 
vereniging volgens een andere salarisschaal werd vergoed.” 

Bijlagen 
PROTOCOL terugkeerregeling Zorgpunt 
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DIENSTVERLENING 

Bestuursadministratie 
4 2018_OR_00183 Beheersovereenkomst tussen OCMW Sint-Niklaas en  

Zorgpunt Waasland: algemeen gedeelte: 
goedkeuring VERDAAGD 

5 2018_OR_00182 Elektriciteits- en gasvoorziening op site Sinaai: akte 
inzake erfpacht en verlenen van erfdienstbaarheid:  
machtiging tot ondertekening 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
De hoogspanningscabine op de site in Sinaai zal door Eandis vervangen worden door een 
nieuwe cabine, die gebruikt zal worden voor de toelevering naar de bewoners van de 
Vleeshouwersstraat in Sinaai als naar gebouwen op de site van het OCMW. 
Hiervoor moet een eigendomsoverdracht aan Eandis gebeuren van de grond waarop deze 
cabine gezet wordt. 
Daarnaast moet er een erfdienstbaarheid verleend worden aan Eandis voor de gas- en 
elektriciteitsleidingen die over het terrein van het OCMW gaan lopen. Deze erfdienstbaarheid is 
beperkt in tijd en vervalt samen met de erfpacht die aan de Sint-Niklase Maatschappij voor 
Huisvesting verleend is voor de bouw van de appartementen. Hierbij zal uitdrukkelijk 
toegevoegd worden dat het OCMW of haar rechtsopvolgers het recht zullen hebben om de 
leidingen te laten verleggen, als nieuwe bouwwerken dit zouden vereisen. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de voorzitter en de algemeen directeur te machtigen tot 
het ondertekenen van de akte hieromtrent. 

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 
Het voormalig wzc Sint-Katharina te Sinaai had een stookolieketel en maakte gebruik van een 
hoogspanningscabine op de OCMW-site. 
Zowel voor het dienstencentrum als de 24 appartementen, die nu in dit gebouw ondergebracht 
zijn, was het verder gebruiken van een stookolieketel geen optie meer. Er is gekozen voor gas 
als voornaamste bron voor verwarming. De gastoevoer moet komen via de Vleeshouwersstraat. 
De hoogspanningscabine op de site is een constructie uit de jaren '70. Ze staat er op basis van 
een onderlinge afspraak tussen het OCMW en de voorgangers van Eandis. Er is daarover nooit 
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iets op papier vastgelegd. Zowel de hoogspanningscabine als de toevoer er naar toe, vanaf de 
straat, liggen op de grond van het OCMW. Het is echter wel een hoogspanningscabine die 
Eandis al jaren gebruikt voor de toelevering naar bewoners in de Vleeshouwersstraat. 

De afspraak is dat Eandis een nieuwe hoogspanningscabine zet. Daarop zal ook de nieuwe 
verkaveling van het OCMW aangesloten kunnen worden. Het OCMW moet hiervoor grond 
afstaan aan Eandis. Het eerste deel van de overeenkomst gaat over deze vraag. Dit is een 
definitieve eigendomsoverdracht voor een symbolische euro. 

Een tweede vraag betreft een erfdienstbaarheid in verband met het verloop van de leidingen 
over het OCMW-terrein. De gasleiding (vanaf de Vleeshouwersstraat) en de  
elektriciteitsleidingen (vanaf de cabine) zullen over het terrein van het OCMW lopen. Eandis 
vraagt hiervoor het recht om deze leidingen te allen tijde te mogen repareren. Daarvoor hebben 
ze vrije toegang tot die leidingen nodig. Deze erfdienstbaarheid is beperkt in tijd. Op het 
moment dat de erfpacht aan de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH) vervalt, 
vervalt ook de erfdienstbaarheid. 
De vraag in verband met de erfdienstbaarheid wordt gesteld omdat de leidingen ook dienen 
voor de appartementen van de SNMH. Elke huurder heeft de vrijheid om zelf een 
energieleverancier te kiezen. Daarom moeten de leidingen beheerd worden door Eandis en 
mogen ze geen private eigendom zijn van het OCMW, zoals dat bij de andere woonzorgcentra 
en bejaardenwoningen wel het geval is. 

Het voorstel is om met beide vragen in te stemmen. Alleen moet bij de erfdienstbaarheid 
uitdrukkelijk toegevoegd worden dat het OCMW of haar rechtsopvolgers het recht moeten 
hebben om de leidingen te laten verleggen. De reden is simpel: de leidingen lopen circa 150 
meter door de tuin van het OCMW. Hoewel er momenteel absoluut geen plannen zijn, kan het in 
de komende 40 jaar wel nodig zijn om een nieuw bouwwerk op te trekken. Door deze clausule 
wordt vermeden dat de erfdienstbaarheid dergelijke plannen zou dwarsbomen. 

Parallel met deze beslissing werd in de OCMW-raad van 22 november 2018 de gunning voor het 
graven van de sleuf bij hoogdringendheid voorgelegd. Hoewel deze vraag reeds in juni gesteld 
was, zijn er - na veel aandringen - pas in november 2 offertes gekomen. 

Met de notariële akte van 30 april 2018 is het gebied van de zorgcampus inj Sinaai om niet in 
gebruik gegeven aan Zorgpunt Waasland. De raad van bestuur van Zorgpunt Waasland zal dus 
ook met deze beslissing moeten instemmen en als partner mee de akte moeten ondertekenen. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
De opbrengst van de erfpacht kan op AR70600000/005000. 

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

Artikel 1 
de OCMW-voorzitter en de algemeen directeur te machtigen tot het ondertekenen van de akte 
tot het verlenen van erfpacht voor het bouwen van een hoogspanningscabine en 
erfdienstbaarheid met betrekking tot de aan te leggen nutsleidingen op de OCMW-zorgcampus 
in Sinaai, conform de bijgevoegde plannen. 
De ontwerpakte en de plannen worden als bijlage bij de notulen van deze zitting gevoegd. 

Artikel 2 
de raad van bestuur van Zorgpunt Waasland te vragen om deze akte mee te ondertekenen. 

Artikel 3 
uitdrukkelijk aan de ontwerpakte toe te voegen dat de eigenaar of vruchtgebruiker het 
recht moet hebben om de nutsleidingen te laten verleggen, dit binnen de grenzen van het 
eigen terrein, overeenkomstig de geldende voorschriften, en mits vergoeding van de 
onkosten. 

Bijlagen 
akte hoogspanningscabine inplanting HS cabine erfdienstbaarheid 

TECHNIEK 

Overheidsopdrachten en administratie 

6 2018_OR_00176 Opmaak van een sloopopvolgingsplan ter voorbereiding  
van de omgevingswerken site Sinaai: aanduiding 
studiebureau 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Bondige toelichting 
Ter voorbereiding van de omgevingswerken op het domein Sinaai moet een 
sloopopvolgingsplan opgemaakt worden. 
In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen 
vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiervoor studiebureau Talboom aan te duiden voor een 
bedrag van 2.661 EUR exclusief btw. 

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 op de OCMW's, 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. Wet van 17 
juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten. 
Decreet van 19 december 2008 betrefende 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 
Studiebureau Talboom werd in 2013 aangeduid, in combinatie met Brut en Land, voor de 
heraanleg van de site Sinaai. 

Bij beslissing van 11 april 2014  kreeg studiebureauTalboom de opdracht een globaal 
opmetingsplan en een gedetailleerd plan op te maken. 

Ook voor de erfpachtakte met de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting voor het gebouw 
in Sinaai en voor de tuin voor de buitenschoolse kinderopvang werden door Talboom de 
opmetingsplannen opgemaakt. 

Voor de omgevingswerken werd inmiddels bvba Wulteputte uit Lokeren aangeduid. Bijkomend 
werd Borre Grondig Werk aangeduid voor het maken van een sleuf voor de nutsleidingen. 

Daarbij moet ook asfalt uitgebroken worden. 

In het "eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten" is opgenomen dat brekers bij 
acceptatie en verwerking van puin een onderscheid moeten maken tussen puin met een 
laagmilieurisicoprofiel en puin met een hoogmilieurisicoprofiel. Om een verwerkingstoelating 
te bekomen en zo het puin als laagmilieurisicoprofiel te kunnen aanbieden bij een breker moet 
het puin selectief gesloopt zijn en een ketenzorgsysteem van een erkende 
sloopbeheerorganisatie hebben doorlopen. Een eerste stap hierbij is de opmaak van een 
sloopopvolgingsplan. 

In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen 
vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken. 

De onderdelen waaruit een onderzoek in het kader van de opmaak van een sloopopvolgingsplan 
bestaat zijn : de voorstudie, de uitvoering van het veldwerk - het uitvoeren van 4 kernboringen   
de analyses in het labo en de opmaak van het sloopopvolgingsplan. 

De uitvoeringstermijn van het voorgestelde onderzoek bedraagt 5 werkweken.  

Het voorgestelde onderzoek wordt geleverd voor de prijs van 2.661 EUR exclusief btw. 
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Het offertebedrag is exclusief de kosten voor het indienen van het dossier bij de vzw Tractimat. 
Indien Talboom hiervoor zorg draagt, zullen de kosten hiervoor verrekend worden op basis van 
de factuur Tracimat + 10% overhead.  

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
We gaan hiervoor voldoende budget voorzien bij de volgende budgetwijziging. De 
verkoopopbrengsten van de verkaveling zijn immers ook nog niet voorzien. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de opmaak van een sloopopvolgingsplan ter voorbereiding van de omgevingswerken in Sinaai 
te laten uitvoeren door Talboom, A. Meersmansdreef 1 in Puurs volgens offerte van 27 
september 2018 voor een bedrag van 2.661 EUR exclusief btw. 

Bijlagen 
Offerte Talboom 

7 2018_OR_00177 Bouw wzc Populierenhof in DBfM: a) definitief ontwerp: 
goedkeuring en b) min-meerwerk nummer 1: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Techniek - Overheidsopdrachten en administratie 

Verslag 
De voorzitter benadrukt dat de architecten goed doorgewerkt hebben. Onze externe 
bouwadviseur, André Bladt, heeft in het bijzonder comité seniorenbeleid een toelichting 
gegeven over het ontwerp en de kleine veranderingen die zijn aangebracht. 

Zoals toegezegd, zijn er ook adviezen gevraagd aan de buitenschoolse opvang en de SintNiklase 
Maatschappij voor Huisvesting (SNMH). 
Het advies van de buitenschoolse kinderopvang is binnen en positief. 
De voorzitter wijst op het advies van de directeur van SNMH. Die stelt dat de woningen aan de 
normen voor de sociale huisvesting voldoen, maar dat de maatschappij er op 19 december 2018 
over vergadert. 
De directeur OCMW verduidelijkt wat er in eerdere gesprekken met de SNMH over gezegd is. 

Raadslid Saloua El Moussaoui vraagt of er ook een afspraak gemaakt is met de stadsdiensten. 
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De directeur OCMW antwoordt dat er op vrijdagochtend 14 december 2018 een afspraak is. 
 
Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd het definitief ontwerp opgemaakt door THV/Ibens 
Bolckmans met AMV Architecten voor de bouw van wzc Populierenhof te Nieuwkerken goed te 
keuren. Dit is tevens de basis voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op 15 januari 
2019. 

Tevens wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan wijzigingsvoorstel nummer 1 in min en 
meer voor het breder uitwerken van de ondergrondse verbindingen en het voorzien van 3 
koepels om buitenlicht te krijgen voor een totaal bedrag van +25.200 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 concessies voor openbare werken. 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten voor 
klassieke sectoren. 

Argumentatie 
De OCMW-raad heeft in zitting van 27 september 2018 de THV Ibens/Bolckmans en AHV 
Architecten aangeduid voor de DBfM  van wzc Populierenhof te Nieuwkerken. 

De verschillende takeholders hebben nog verfijningen en kleine wijzigingen laten aanbrengen. 

Hierna heeft het ontwerpteam het definitief ontwerp ingediend (zie bijlagen). 

Adviezen 
Bijzonder comité seniorenbeleid van 4 december 2018: Gunstig advies. 
Afdelingshoofd Opvoeding en Onderwijs: Gunstig advies. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 februari 2017 principiële goedkeuring 
gegeven voor het vrijhouden van een investeringsbudget voor 2018 van ongeveer 900 000 EUR. 
voor de bouw van een opvang van 75 kinderen na goedkeuring van het ontwerp van de door het 
OCMW aangestelde architect. 
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Ondertussen is het dossier bij de toenmalige architect stopgezet en werd Ibens aangesteld om 
het project verder uit te werken. De leden van het schepencollege werden hiertoe op het 
bijzonder comité van 11 september 2018 uitgenodigd. 
In de meerjarenplanning wordt momenteel een budget van 1 058 585 EUR voorzien in 2020 
voor de realisatie van dit project.  

Inhoudelijk kunnen wij als afdeling een positief advies geven op het deelontwerp BKO. In het 
ontwerp wordt rekening gehouden met zowel de regelgeving van Kind en Gezin met betrekking 
tot buitenschoolse groepsopvang als met de wensen van de dienst buitenschoolse 
groepsopvang met betrekking tot praktische organisatie van de dagelijkse werking. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit een project is met een grote meerwaarde voor jong en oud. 

Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Op IP 2014/002/001 Nieuw ZSP AR229100007/095901 is beschikbaar op 10/12/2018 
€25.106.340,51 waarvan reeds is goedgekeurd in de raad van september de gunning van WZC 
Nieuwkerken voor €23.883.375. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
het definitief ontwerp voor de bouw van wzc Populierenhof te Nieuwkerken goed te keuren. De 
aanvraag voor de omgevingsvergunning is voorzien op 15 januari 2019 en de vermoedelijke 
aanvang van de werken is gepland in oktober 2019. 

Artikel 2 
akkoord te gaan met het min-meerwerk nummer 1 voor het verbreden van de 
ondergrondse verbindingsgang en het aangenamer maken door het voorzien van 
buitenlicht door middel van 3 koepels voor een totaal bedrag van +25.200 EUR exclusief 
btw. 

Bijlagen 
1 A3-Bundel - Definitief ontwerp raad 2018 12 13 
2 A0 Cluster 1 
3 A0 Cluster 2 
4 A3 Cluster 1 
5 A3 Cluster 2 
6 Inplanting 
Meer- en minwerken Populierenhof 



Ocmw-raad 17/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
13 december 2018 

WELZIJN 

Mens 

8 2018_OR_00178 Samenwerkingsovereenkomst met 
vzw Epa in het kader van de noodwoningen: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Mens 

Verslag 
Raadslid Nathalie Van Garsse vraagt of de samenwerkingsovereenkomst zal leiden tot 
voldoende opvangplaatsen in Sint-Niklaas. Dat moet toch de bedoeling zijn. Het kan toch niet 
zo zijn dat daklozen hier in de stad op straat creperen. 

Raadslid Walther Bruwiere vraagt of het hier wel degelijk over noodwoningen gaat. 

Raadslid Nathalie Van Garsse antwoordt dat het haar gaat over mensen. 

Voorzitter Kris Van der Coelden antwoordt dat de noodwoningen niet alleen gebruikt worden 
om mensen maanden onder te brengen, maar ook voor acute noodsituaties. In 2018 zouden er 
23 mensen in Sint-Niklaas verwezen zijn naar een nachtopvang in een andere stad. Er zijn 13 
mensen die een bed gekregen hebben in hotel De Spiegel. Tenslotte zouden 19 mensen voor 
een of enkele nachten opgevangen zijn in noodwoningen die vrij waren. De noodwoningen 
spelen dus ook een rol in de opvang van acute problemen. 

De nood aan een nachtopvang, die raadslid Nathalie Van Garsse aankaart, is enkele jaren 
geleden samen met het CAW bekeken. Dat bleek toen ongeveer 300.000 EUR per jaar te kosten. 
Nadien hebben de woningen in de Baenslandstraat deze functie gedeeltelijk opgenomen. Maar 
de nachtopvang blijft een duidelijke vraag. Het is daarom ook opgenomen in de voorstellen die 
vanuit de ambtenaren zijn gemaakt naar de nieuwe coalitie toe. Daarbij wordt ook gekeken naar 
mogelijkheden om dit samen met andere Wase gemeenten te doen. Want de cijfers geven aan 
dat er voor een afzonderlijke opvang voor Sint-Niklaas te weinig 'vraag' is. 

Raadslid Walther Bruwiere is het eens met de menswaardigheid. Maar er is een onderscheid te 
maken tussen noodwoningen en opvang van mensen met een acuut probleem. 

Bondige toelichting 
Omwille van het stijgende aantal noodwoningen en de daarin uit te voeren werken, is het 
aangewezen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met vzw Epa. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

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

   

Argumentatie 
Momenteel worden de noodwoningen beheerd door de dienst gebouwen en worden de meeste 
werken uitgevoerd door het OOC (opleiding- en oriënteringscentrum). Door de stijging van het 
aantal noodwoningen en de instroom van nieuwe cliënten bij de steunverlening, waardoor we 
onze assesments hebben moeten optrekken om doorstoom te realiseren, slagen we er niet meer 
in om snel de nodige werken (herstel van kleine zaken, aanleveren van meubels,....) uit te 
voeren in de noodwoningen. Hierdoor blijven sommige woningen heel lang leeg staan, daar 
waar de nood aan opvang zeer hoog is. 

Vzw Epa zou de nodige werken in de noodwoningen binnen de 2 weken kunnen uitvoeren. Zij 
wensen op afroep te werken en wij zouden hen enkel inschakelen als onze diensten (hetzij 
OOC, hetzij de technische dienst) deze werken niet kunnen uitvoeren op een relatief korte 
termijn. 

Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met vzw Epa af te 
sluiten. 
Deze samenwerking kadert in het OCMW-beleidsplan waar diverse acties zijn opgenomen om de 
tewerkstellingskansen van sociale doelgroepen te verhogen en waar wordt voorzien in een 
verhoging van het aantal noodwoningen. Bovendien is het renoveren van een woning een zeer 
geschikte werkvloer voor de organisatie van werkervaring en opleiding, dit met het oog op het 
aanleren van zowel technische als andere vaardigheden. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
  

Kan worden uitgevoerd binnen de onderhoudsbudgetten van de noodwoningen. 

   

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 de samenwerkingsovereenkomst met vzw Epa in het kader van de 
noodwoningen goed te keuren. 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage bij de notulen van deze zitting gevoegd. 
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Bijlagen 
Samenwerkingsovereenkomst vzw Epa- noodwoningen 
 
 
Welzijn staf 

9 2018_OR_00174 Aanpassing personeelsformatie cluster welzijn: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Welzijn staf 

Verslag 
De voorzitter overloopt de diverse voorstellen die gedaan worden. Hij verwijst daarbij ook naar 
de bespreking in het bijzonder comité financiën en interne organisatie. 

Raadslid Walther Bruwiere vraagt over hoeveel maatschappelijk assistenten het gaat. 

De voorzitter antwoordt met de cijfers uit de nota. Er zijn 57 FTE maatschappelijk assistenten en 
5 teamcoördinatoren. 

Raadslid Willem De Klerck wijst op de enorme stijging van de werkdruk binnen de sociale 
dienst. Er is deze legislatuur al heel veel gedaan voor de meest kwetsbare groepen. Hij wijst op 
het nieuwe steunsysteem en op de inspanningen rond activering. 
Maar de huidige analyse wijst duidelijk uit dat de omkadering moet volgen. Er zijn al een aantal 
dingen gebeurd, en dit is niet het enige wat moet gebeuren. Maar dit is zeker een sluitstuk om 
te zorgen dat er voldoende competente mensen zijn in de dienst. 

Raadslid Bernd Van Besauw sluit zich hier grotendeels bij aan. Zijn fractie heeft wel wat vragen 
bij de timing. Ze wijzen erop dat er in de risicoanalyse andere aspecten zitten die ook 
aangepakt moeten worden, maar zijn fractie is hier zeker niet tegen. 

Bondige toelichting 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aanpassing van de personeelsformatie met een 
uitbreiding van het aantal plaatsen binnen de cluster welzijn goed te keuren. 
Deze uitbreiding wordt gevraagd vanuit de vaststelling dat er een verhoogde werkdruk is, 
voornamelijk als gevolg van de stijging van het aantal hulpvragen en de grotere complexiteit 
van de hulpvragen. 

Juridische grond 
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Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 9 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Beleidstekst voor de bestuurperiode 2013-2018 - actieplan 49: de formatie, werkbelasting en 
organisatie van de diensten benchmarken. 
 
Argumentatie 
Bijna drie jaar geleden (december 2015) werd een nieuw organogram goedgekeurd door de 
vorming van een cluster welzijn vanuit synergie tussen de welzijnsdiensten van de stad en het 
departement sociale dienstverlening van het OCMW. Vanaf juni 2016 werden de nieuwe teams 
en diensten, zoals ze in het nieuwe organogram waren voorzien, ook effectief operationeel.  

Na iets meer dan twee jaar werking stellen we vast dat bijsturing nodig is.  

Volgende elementen spelen hierbij een rol:  

1. Er is een sterke stijging van het aantal cliënten van de dienstverlening 

  2015 2016 2017 stijging 

Dossiers Leefloon + equivalent leefloon 1431 1586 1576 10% 

Bezoekers welzijnshuis   29636 39824 34% 

Aanmeldingen bij onthaalwerking 5308 6092 6605 24% 

Loket kinderopvang   1648 1906 16% 

Dossiers aanvullende steun 305 485 614 201% 

Dit heeft niet enkel effect op het werk van de maatschappelijk assistenten, maar ook op 
het werk van de dienst ondersteuning die instaat voor de administratieve verwerking 
van deze aanvragen.  

2. Caseload van de maatschappelijk assistenten 
Uit bevraging bij de andere centrumsteden blijkt dat de caseload bij vergelijkbare 
centrumsteden tussen de 50 en 70 dossiers per maatschappelijk assistent ligt. 
In Sint-Niklaas ligt dit aantal, zelfs bij volledige bezetting eerder op 80 à 90 dossiers.  

3. Risicoanalyse 
Uit de risicoanalyse die recent werd gehouden bij zowel de dienst mens als de dienst 
ondersteuning welzijn komen volgende elementen: 
- te zware caseload bij de hulpverleners; 
- leidinggevenden kunnen te weinig tijd maken voor ondersteuning hulpverleners.Deze 

beide items komen ook nu weer uit de werkgroepen die zijn gevormd voor de opmaak 
van een actieplan. 

Dit voorstel is al een eerste voorafname van dit actieplan.  

4. Terugkomgesprekken en exitgesprekken maatschappelijk assistenten 
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Uit deze gesprekken komt regelmatig het thema van de te hoge werklast én het 
gegeven dat leiddinggevenden te weinig tijd kunnen maken voor de medewerkers, naar 
voor.  

5. Personeelsnorm VVSG 
In de vroegere personeelsnorm VVSG voor de “sociale diensten” ging men telkens uit 
van 1 VT leidinggevende per 5 hulpverleners. 
Binnen de dienst mens is dit aantal +5 teamcoördinatoren op 57 VTE hulpverleners. 
Binnen de dienst ondersteuning is dit aantal 1 op 20 medewerkers. 
In de praktijk gaat het dan ook over verschillende werkingen: administratie OCMW 
hulpverlening: loketwerking kinderopvang en onderwijs, organisatie balie welzijnshuis, 
administratie DSP, administratieve afhandeling van stedelijke welzijnspremie, 
mantelzorgpremie, pleegzorgtoelage, ondersteuning van de projecten van dienst 
Diversiteit, Samenleving, Preventie.  

6. De vermaatschappelijking van de zorg 
Door verdere afbouw van o.a. psychiatrische ziekenhuizen doen meer mensen met een 
complexe problematiek beroep op eerstelijnsdiensten zoals het welzijnshuis. Dit, in 
combinatie met hogere verwachtingen rond ondersteuning die de huidige 
afgestudeerde maatschappelijk assistenten vragen, zorgt voor een grotere nood aan 
opvolging en coaching van deze medewerkers. 
Er is tevens een onevenwicht tussen jonge onervaren medewerkers en medewerkers 
met voldoende ervaring om deze complexere problematiek het hoofd te bieden.  

7. Bijkomende taken voor OCMW-werking 
Niet alleen de stijging van het aantal clienten zorgt voor verhoging van de werkdruk, 
ook tal van bijkomende opdrachten (GPMI’s, GBO, aanvragen tegemoetkomingen…) 
zorgen voor bijkomend werk voor zowel de maatschappelijk assistenten als de dienst 
ondersteuning.  

8. Functieniveau diensthoofd ondersteuning welzijn 
Er is een onevenwicht tussen het functieniveau diensthoofd ondersteuning dat op B4-B5 
is gezet, tegenover andere functies binnen de cluster welzijn van diensthoofden, die 
meestal een kleiner aantal medewerkers moeten aansturen, of geen hogere 
complexiteit binnen hun werking hebben. 
Dit is ook zo in vergelijking met andere functies buiten de cluster welzijn, die meestal 
op A-niveau staan.  

Voorstel aanpassing/invulling organogram: 

1. Verhogen van het aantal functies maatschappelijk assistent 
Naast de volledige invulling van het bestaande kader stellen we voor het aantal 
maatschappelijk assistenten op te trekken met 3 VTE. 
 Eén hiervan kan gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de sociale maribel.  
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2. Invullen van de functie van diensthoofd dienst mens 
Deze functie is opgenomen in het organogram, maar werd voorlopig niet ingevuld. 
Door deze bijkomende leidinggevende functie in te vullen kunnen taken bij de 
temacoordinatoren herverdeeld worden waardoor zij meer tijd krijgen voor de 
methodische ondersteuning van hun medewerkers. 

3. Voorzien van een bijkomende leidinggevende functie binnen de dienst ondersteuning 
Dit moet ervoor zorgen dat binnen deze dienst een aantal medewerkers (bijvoorbeeld 
balie of bij uitbreiding een team klantenonthaal waar het loket kinderopvang en 
onderwijs bij hoort) een rechtstreekse aansturing kan krijgen, waardoor de “spam of 
control” voor het diensthoofd terug haalbaar is. 
Dit kan door één van de medewerkers op C-niveau op te trekken naar B-niveau.  

4. Optrekken van de functie diensthoofd dienst ondersteuning naar A1A-A1b-A2a Hierdoor 
komt deze functie op een vergelijkbaar niveau met andere functies met vergelijkbare 
verantwoordelijkheid. 

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
In het meerjarenplan is er voor deze aanpassing personeelsformatie 148.327,35 EUR voorzien 
oftewel het equivalent van 3 FTE maatschappelijk assistent, waarbij al rekening is gehouden 
met de verhoging van de personeelstoelage en de bijkomende financiering in verband met het 
GPMI. Er kan met andere woorden een positief advies gegeven worden voor zover de invulling 
van deze wijziging dit bedrag niet overstijgt (er zullen dus keuzes moeten gemaakt worden). 
In de loop van 2019 kan dan gekeken worden of er mogelijks nog middelen kunnen worden 
vrijgemaakt om eventueel nog een deel van deze formatiewijziging in te vullen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
akkoord te gaan met volgende aanpassingen van het organogram van de dienst mens en de 
dienst ondersteuning welzijn: 
- voorzien in een bijkomende leidinggevende binnen de dienst ondersteuning door het 
optrekken van 1 functie op C-niveau naar B-niveau; 
- optrekken van de functie dienstcoordinator ondersteuning (B4-B5) naar diensthoofd 
ondersteuning (A1a-A1b-A2a). 

Artikel 2 
de functie van diensthoofd dienst mens, zoals reeds werd voorzien in het organogram, in te 
vullen. 
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Artikel 3 
het aantal maatschappelijk assistenten te verhogen met 3 VTE. 

De voorzitter dankt de raad om deze beslissing eenparig te nemen. Dit is een positief signaal 
naar de dienst mens en de maatschappelijk assistenten die er werken. 
 
10 2018_OR_00181 Opmaak masterplan Brownfield Heistraat: wijze van  

gunnen, raming en voorwaarden: vaststelling 

Behandelende cluster - dienst 
Welzijn - Welzijn staf 

Verslag 
Raadslid Walther Bruwiere wijst erop dat de financiële informatie ontbreekt. Er staat niet bij wie 
het gunstig advies heeft gegeven. 
De vooriztter antwoordt dat de financiële dienst van het OCMW het advies geeft. Dat is 
doorgaans Tina Van der Auwera die dat advies opstelt. 

Raadslid Walther Bruwiere stelt vast dat het financiële advies van Tina Van der Auwera bij hem 
niet vermeld staat in e-besluit en bij raadslid Eline De Bruyne wel. 
Johan Verhulst, algemeen directeur, verduidelijkt dat dit te maken heeft met de oude en de 
nieuwe versie van e-besluit. De gegevens van vandaag zijn ook opgeladen op het oude systeem, 
omdat er rekening mee gehouden was dat de raadsleden hun wachtwoord misschien niet meer 
hadden. 

Raadslid Mohamed Doudouh vraagt om welk bedrag de subsidie gaat. 
De directeur OCMW antwoordt dat er in een eerdere fase al eens over gesproken is. Het ging 
toen over percentages tot 80%. Dat ging toen om bedragen tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. 

Bondige toelichting 
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 oriëntatiecentrum. Dit pand werd 
aangekocht met het oog op verdere ontwikkeling van de sociale economiesite in de Heistraat in 
samenwerking met vzw Den Azalee. Daarnaast zijn er verschillende vragen, ideeën en 
voorstellen van diverse stedelijke en OCMW-diensten voor de bestemming van deze site.  
De afdeling plannen en ontwikkelen van het stadsbestuur wil hiervoor (in samenspraak met het 
OCMW en vzw Den Azalee) een masterplan opmaken met de ondersteuning van een extern 
studiebureau. Dit masterplan is nodig om vanuit de Vlaamse administratie de nodige 
vergunningen te krijgen voor de herbestemming van dit pand. 
De indicatieve raming voor de externe ondersteuning bedraagt maximaal 8.500 EUR, exclusief 
btw. 
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Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de wijze van gunnen, de raming en de voorwaarden voor 
het aanstellen van een studiebureau voor de ondersteuning voor de opmaak van een 
masterplan vast te stellen. 

  

Juridische grond 
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. Wet van 17 juni 
2016 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 
in het bijzonder artikel 42 § 1, 1° a en de daarbij behorende KB’s en alle latere aanvullingen 
geldig op datum van bekendmaking. 
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met later wijzigingen. 

  

Argumentatie 
Via de omzendbrief RO 2017/01: een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de 
bebouwde en de onbebouwde gebieden, kan er door het Departement Omgeving toestemming 
verleend worden om af te wijken van de huidige bestemming nl. industrie. Hun voorwaarde is 
dat er vooraf een studie (masterplan) wordt opgemaakt die een ruimtelijk en kwalitatief beeld 
schetst van de site en zijn randen en de omgeving. 

De afdeling plannen en ontwikkelen van het stadsbestuur wil dit opmaken  met de 
ondersteuning van een extern studiebureau. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.  

De volgende gunningscriteria worden voorgesteld: 
- kostprijs (40 %), 
- plan van aanpak (60 %).  

Voor de objectieve beoordeling van de offertes wordt volgende jury voorgesteld: 
- een adviseur van de afdeling plannen en ontwikkelen, 
- de beleidsadviseur plannen en ontwikkelen,- een vertegenwoordiger van het team vergunnen, 

- een vertegenwoordiger van het OCMW.  

  

Adviezen 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Kan op AR61311000/011900 Erelonen en vergoedingen consultancy. 
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Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de wijze van gunnen, namelijk onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, 
de indicatieve raming (maximaal 8.500 EUR + 1.785 EUR (21% btw) = 10.285 EUR) en de 
voorwaarden vast te stellen voor het aanstellen van een studiebureau voor het mee opmaken 
van een masterplan voor de site van de Heistraat 135+ en omgeving. 

Artikel 2 
akkoord te gaan met het samenstellen van een jury voor het objectief beoordelen van de 
ingediende offertes, bestaande uit: 
- een adviseur van de afdeling plannen en ontwikkelen, 
- de beleidsadviseur plannen en ontwikkelen,- een vertegenwoordiger 

van het team vergunnen, - een vertegenwoordiger van het OCMW. 

OCMW BOEKHOUDING 

OCMW/boekhouding 

11 2018_OR_00179 Instap Zorgpunt Waasland in BBC 2020: goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding 

Verslag 
Het Zorgpunt heeft een expliciete beslissing nodig dat het OCMW hiermee instemt. Anders kan 
de software voor de BBC 2020 niet gebruikt worden. 

Bondige toelichting 
Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit over de beleids- en beheerscyclus 
definitief goedgekeurd. Dat besluit geeft uitvoering aan het decreet over het lokaal bestuur en 
zal de bestaande BBC-regels vervangen. 
Besturen moeten verplicht instappen in 2020, maar kunnen ook beslissen om reeds vanaf 2019 
volgens de nieuwe regels te werken. 
Zorgpunt Waasland wenst vanaf 2019 in te stappen in de BBC (beleids- en beheercyclus) 2020. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. 

Juridische grond 



Ocmw-raad 26/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
13 december 2018 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet van 19 december 2018 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, aangevuld met latere wijzigingen. 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 608. 
Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 30 maart  
2018 houdende de goedkeuring van de besluiten van de OCMW-raden van 15 november 2017 
van OCMW Beveren, van 21 november 2017 van OCMW Kruibeke, van 23 november 2017 van 
OCMW Sint-Niklaas en van 16 november 2017 van OCMW Zwijndrecht. 
Notariële akte tot oprichting van het zorgbedrijf 'Zorgpunt Waasland', zoals op 23 april 2018 
verleden te Sint-Niklaas door notaris Verlinden (BS 30 mei 2018). 

Argumentatie 
Naar aanleiding van de opstart van Zorgpunt Waasland moest er een keuze worden gemaakt of 
de boekhouding van de vereniging gaat gevoerd worden op basis van de huidige 
BBCregelgeving of dat er meteen ingestapt wordt in de nieuwe regelgeving die in principe van 
kracht is vanaf 2020.   

Gezien er al kan worden ingestapt vanaf 2019 en om bijkomende wijzigingen in de loop van 
2019 te vermijden, wil Zorgpunt Waasland al instappen vanaf 1 januari 2019. Aan de 
OCMWraad wordt gevraagd om hiermee akkoord te gaan, zoals gevraagd in artikel 608 van het 
Decreet Lokaal Bestuur. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
ermee akkoord te gaan dat Zorgpunt Waasland vanaf 1 januari 2019 meteen instapt in 
BBC 2020. 
 
 
OCMW WOONZORGNETWERK 
Woonzorgnetwerk 
 
13 2018_OR_00160 Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronische Zieken 

Waasland: officiële toetreding tot vzw als stichtend lid en 
statuten: goedkeuring 
 

Behandelende cluster - dienst 
Dienstverlening - Bestuursadministratie 

Bondige toelichting 
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Het pilootproject Chronische Zieken Waasland werd voor 4 jaar erkend door het RIZIV. Op 
4 april 2018 werd de overeenkomst ondertekend. Het werkingsgebied omvat acht gemeenten, 
nl. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en 
Zwijndrecht. De federale overheid vereist de formalisering in een vzw als governmentstructuur. 
De stichtingsvergadering wordt voorzien op 7 februari 2019. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om als partner tot de vzw Pilootproject Geïntegreerde Zorg 
Chronische Zieken Waasland toe te treden als stichtend lid en de statuten 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. 

Argumentatie 
Op 12 april 2016 werd het Pilootproject Chronische Zieken reeds toegelicht op het bijzonder 
comité seniorenzorg. Er volgde een positief advies om toe te treden tot het consortium en mee 
te werken aan de ontwikkelingsfase. Het consortium omvat zestig partners. 
Ondertussen gebeurde ook een en ander voor wat betreft de eigen organisatiestructuren binnen 
de lokale besturen. 
Op dit moment is het belangrijk dat zowel de zorgbedrijven (zoals Zorgpunt Waasland) als de 
OCMW's en gemeentebesturen in de regio aansluiten als lid/partner tot deze vereniging. 
De oorspronkelijke stichtingsvergadering van 22 november 2018 werd verdaagd naar 7 februari 
2019 omwille van vertragingen op overheidsniveau. In de nota van toelichting in bijlage staat 
nog de oorspronkelijke planning. De akte zal nog ter ondertekening beschikbaar gesteld worden 
op twee bijkomende dagen. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
toe te treden tot de vzw Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronische Zieken Waasland als 
stichtend lid. 

Artikel 2 
de ontwerpstatuten van de vzw Pilootproject Geïntegreerde Zorg Chronische Zieken Waasland 
goed te keuren. 
De ontwerpstatuten worden als bijlage bij de notulen van deze zitting gevoegd. 
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Bijlagen 
Nota van toelichting vzw Geintegreerde Zorg Waasland 
Ontwerpstatuten vzw Geintegreerd Zorg Waasland 
 
 
14 2018_OR_00175 Aanpassing abonnementsprijs parkeerplaatsen  

serviceflats De Priesteragie en De Goudbloem: 
goedkeuring 

Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Bondige toelichting 
Momenteel worden de parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarages van de serviceflats 
De Goudbloem en De Priesteragie onderbenut. Dit heeft o.a. te maken met de hoge 
abonnementsprijs. In functie van optimalisatie van het ruimtegebruik wordt voorgesteld om de 
abonnementsprijs van de parkings van de woonzorgcentra, die lager is, met ingang van 1 
januari 2019 ook toe te passen voor de parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarages 
van de serviceflats. Hierdoor zou deze verlagen van 71,84 EUR per maand naar 33,33 EUR per 
maand. De verhuur zal in eerste instantie enkel bestemd zijn voor de bewoners van de 
betreffende serviceflats en hun familie. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd deze aanpassing 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. 

Argumentatie 
Huidige situatie: 
De serviceflats De Goudbloem en De Priesteragie beschikken over een betalende parking voor 
bewoners van de serviceflats en voor buurtbewoners. Momenteel betalen deze bewoners 71,84 
EUR per maand om een garageplaats te huren. Slechts 43% van deze garageplaatsen 
(respectievelijk 9/22 in De Goudbloem en 17/39 in De Priesteragie) wordt vandaag betalend 
verhuurd. Geïnteresseerde bewoners, familieleden en buurtbewoners haken af omwille van de 
hoge abonnementsprijs, al dan niet in verhouding tot het gebruik. 
26% van deze plaatsen (respectievelijk 10 in De Goudbloem en 6 in De Priesteragie) is 
momenteel voorbehouden voor technische dienst, karweihulpen, verzorgenden, poetshulpen en 
vrijwilligers van onze eigen diensten. Omwille van de beschikbare plaatsen worden tot heden 
ook een 2- tot 7-tal plaatsen in De Priesteragie geberuikt door medewerkers van de centrale 
keuken. 
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Dit maakt dat 20% van de parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarages vandaag onbenut 
is. 
Voorstel nieuwe situatie: 
In functie van de optimalisatie van het ruimtegebruik is het voorstel om de abonnementsprijs 
van de parkings van de woonzorgcentra door te trekken naar de serviceflats De Goudbloem en 
De Priesteragie, nl. 100 EUR per kwartaal. Gezien de maandelijkse facturatie verrekenen we dit 
kwartaalbedrag naar 33,33 EUR per maand. 
De woonassistent volgt op wie een badge heeft en geeftmaandelijks eventuele wijzigingen door 
in functie van correcte facturatie. 
De facturatie van de badge loopt mee met de maandelijkse facturatie van de huur van de flats 
en loopt door tot de badge werd binnengebracht. Bij verlies wordt 50 EUR aangerekend en 
wordt de badge geblokkeerd (= huidige werkwijze). 
Van zodra de laatste betalende plaats per locatie verhuurd wordt, worden ook de niet-betalende 
en de voorbehouden plaatsen geoptimaliseerd. 

Adviezen 
Bijzonder comité seniorenbeleid van 4 december 2018: Gunstig advies. 
Financiën OCMW: Gunstig advies. 
Er kan een positief advies worden gegeven. We streven immers naar een bezetting (meer dan 
100%) waarbij we dezelfde inkomsten genereren als vandaag, waarbij er meer gebruik gemaakt 
kan worden van onze infrastructuur. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

met algemene stemmen (13) 

Artikel 1 
de abonnementsprijs voor de parkeerplaatsen in de ondergrondse parkings van de serviceflats 
De Goudbloem en De Priesteragie met ingang van 1 januari 2019 vast te stellen op  
33,33 EUR per maand. De verhuur zal in eerste instantie enkel bestemd zijn voor de bewoners 
van de betreffende serviceflats en hun familie. 
 
 
15 2018_OR_00173 Mondzorgbeleid binnen de 

woonzorgcentra: stand van zaken: kennisneming 
Behandelende cluster - dienst 
OCMW woonzorgnetwerk - Woonzorgnetwerk 

Verslag 
De voorzitter verontschuldigt zich ten opzichte van raadslid Johan Uytdenhouwen dat het punt 
eindelijk geagendeerd is geraakt. 



Ocmw-raad 30/31  Abingdonstraat 99 – 9100 Sint-Niklaas 
13 december 2018 

Raadslid Johan Uytdenhouwen vreesde dat het punt wat vergeten was geraakt. Hij is blij verrast 
dat er binnen de seniorenzorg werk van gemaakt is, en in diverse dingen is geïnvesteerd. Hij 
hoopt dat er op die manier verder gewerkt wordt. 
Een pijnpunt blijft dat de samenwerking met lokale tandartsen gepusht moet worden. 
Het voorstel vanuit zijn partij is om de samenwerking met De Vlier te versterken. Daarover leest 
hij niets in de nota. Dat is een minpuntje. 
Maar hij vindt het een goede weg die is ingeslagen. 

De voorzitter beaamt dit. Het is inderdaad zo dat Gerodent iets in gang heeft gezet in de 
woonzorgcentra, dat structureel is. 

Raadslid Walther Bruwiere vindt het een goed project, dat hij steunt. Hij merkt wel op dat 
midden de jaren '80, tandarts Van Hoestenberghe op afdeling V3 mondzorg kwam geven. Dat is 
verwaterd toen de man met pensioen ging. Zijn zoon heeft dat dan nog een tijd gedaan, maar 
nadien afgestoten. Hij vindt ook dat het iets mag kosten. 

Bondige toelichting 
Binnen de woonzorgcentra groeit het besef dat ook mondzorg een belangrijk deel uitmaakt van 
de totaalzorg die aangeboden wordt aan de bewoners. Om die reden is er de voorbije jaren een 
mondzorgbeleid uitgebouwd. 
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van dit traject. 

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 
In de nota in bijlage wordt de stand van zaken van het mondzorgbeleid binnen de 
woonzorgcentra toegelicht. 

Besluit 
De ocmw-raad beslist: 

Artikel 1 kennis te nemen van de stand van zaken van het mondzorgbeleid binnen de 
woonzorgcentra, op basis van bijgevoegde nota. 

Bijlagen 
Mondzorgbeleid binnen de woonzorgcentra 
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BESLOTEN ZITTING 

13 december 2018 21:14 - De voorzitter opent de besloten zitting 

 

13 december 2018 22:03 - De voorzitter sluit de zitting 


