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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 23 augustus 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); de heer Wout De Meester, schepen 
(Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); 
mevrouw Marijke Henne, schepen (N-VA); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Gaspard Van Peteghem, raadslid (s.pa); de heer Frans Wymeersch, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, 
raadslid (s.pa); de heer Roland Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien 
Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, raadslid (s.pa); de heer Marc Huys, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Maxime Callaert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer Hasan Bilici, raadslid (s.pa); de heer Luk 
Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Jan Snellings, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid 
(Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur

Afwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen)

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams belang); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); de heer Ronan 
Rotthier

24 augustus 2019 0:26 - De voorzitter opent de openbare zitting

Door de tijdelijke afwezigheid van voorzitter Mia Mortier neemt burgemeester Lieven 
Dehandschutter het voorzitterschap op zich. 
Interpellatie van raadslid Kris Van der Coelden in verband met de afwezigheid van een aantal 
raadsleden. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 

OPENBARE ZITTING
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1 2019_OR_00062 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 21 juni 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2019 goed te keuren.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 32, 277 § 1 en 278 § 1.

Argumentatie
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur worden de notulen en het zittingsverslag van de 
vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd ter goedkeuring.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (36)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 2019 
goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 21-06-2019
Zittingsverslag OR 21-06-2019

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen) betreedt de zitting

2 2019_OR_00063 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: vereniging Audio: toetreding 
nieuwe leden: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting



Raad voor maatschappelijk welzijn 3/9 Grote Markt 1 – 9100 Sint-Niklaas
23 augustus 2019

De vereniging Audio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van 
het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten 
besturen. Het OCMW van Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de toetreding van volgende nieuwe 
leden tot de vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aalst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Maldegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;
- de gemeente Zele;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Harelbeke.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 482, tweede lid.

Argumentatie
Verschillende lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten dienden bij de vereniging Audio 
een aanvraag in om toe treden tot de vereniging:
- de stad Aalst, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 29 januari 2019;
- de stad Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2019;
- de gemeente Evergem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 februari 2019;
- de gemeente Maldegem, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 28 juni 2018;
- de gemeente Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 30 oktober 2018;
- de gemeente Wachtebeke, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 22 november 
2018;
- de gemeente Zele, zoals blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van 21 februari 2019;
- het OCMW van Diksmuide, zoals blijkt uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 25 februari 2019;
- het OCMW van Moerbeke, zoals blijkt uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 8 november 2018;
- de zorgvereniging Mintus, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 22 juni 2018;
- het zorgbedrijf Harelbeke, zoals blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 
2018.

Artikel 482, tweede lid, van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de toelating van andere dan 
privaatrechtelijke deelgenoten alleen kan genomen worden als alle deelgenoten daarmee 
vooraf instemmen.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:
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met algemene stemmen (37)

Artikel 1
De toetreding van volgende nieuwe leden tot de vereniging Audio goed te keuren:
- de stad Aalst;
- de stad Diksmuide;
- de gemeente Evergem;
- de gemeente Maldegem;
- de gemeente Moerbeke;
- de gemeente Wachtebeke;
- de gemeente Zele;
- het OCMW van Diksmuide;
- het OCMW van Moerbeke;
- de zorgvereniging Mintus;
- het zorgbedrijf Harelbeke.

Bijlagen
Mail Audio OCMW toetreding nieuwe leden
Ontwerpverslag Algemene Vergadering 11 van 09 05 2019
Draft uittreksel uit notulenboek van de OCMW raad - toetreding nieuwe leden

OCMW ONTVANGERIJ

OCMW/ontvangerij

3 2019_OR_00065 Eigendommen: openbare verkoop perceel gelegen te 
Waasmunster, 1ste afdeling A1616: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
OCMW ontvangerij - OCMW/ontvangerij

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door burgemeester Lieven Dehandschutter. 
Interpellatie van raadsleden Johan Uytdenhouwen en Jef Maes.

Bondige toelichting
Op 1 juli 2019 heeft het vast bureau kennis genomen van de opzegging van de 
gebruikersovereenkomst van het perceel gelegen te Waasmunster, 1ste afdeling A1616 en is 
het tevens akkoord gegaan dit perceel te laten schatten. De raad voor maatschappelijk welzijn 
heeft in zitting van 29 april 2019 beslist een aantal andere percelen in Waasmunster en Stekene 
openbaar te verkopen. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd dit perceel mee op te nemen in 
dezelfde openbare verkoop.
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Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikel 293.

Argumentatie
Begin mei 2019 werd een schrijven ontvangen voor de opzegging van de 
gebruikersovereenkomst met betrekking tot het perceel gelegen te Waasmunster, 1ste afdeling 
A1616 waardoor dit perceel vrijkomt op 1 december 2019. Het vast bureau in zitting van 1 juli 
2019 heeft hier kennis van genomen en is akkoord gegaan dit perceel te laten schatten met het 
oog op een openbare verkoop.
Intussen werd dit perceel geschat door landmeter- expert Marijke De Ryck en is het 
schattingsverslag binnen. De waarde van het perceel wordt geschat op 45.000 EUR (zie bijlage). 
Omdat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 april 2019 besliste om een aantal 
andere percelen openbaar te verkopen, wordt voorgesteld dit perceel hieraan toe te voegen en 
zodoende notaris Raf Van der Veken aan te stellen voor deze verkoop.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 21 stemmen voor (N-VA, Groen en Open Vld), 6 stemmen tegen (Vlaams Belang) en 10 
onthoudingen (CD&V, sp.a en PVDA)

Artikel 1
over te gaan tot de openbare verkoop van het perceel gelegen te Waasmunster, 1ste afdeling 
sectie A nummer 1616.

Artikel 2
de minimumprijs in te stellen op 45.000 EUR.

Artikel 3
notaris Raf Van der Vreken aan te stellen om de openbare verkoop te organiseren en verder af 
te handelen.

Artikel 4
machtiging te geven aan het vast bureau om het OCMW Sint-Niklaas te vertegenwoordigen bij 
de verdere afhandeling van deze verkoop.

Bijlagen
20190717 Schattingsverslag Waasmunster A1616

4 2019_OR_00066 Pastoor Copstraat 36A: erfdienstbaarheid aftakking 
drinkwaternet via De Watergroep: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
OCMW ontvangerij - OCMW/ontvangerij
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Verslag
Interpellatie van raadslid Julien Ghesquière.
Beantwoord door schepen Carl Hanssens. 

Bondige toelichting
De eigenaar van Pastoor Copstraat 36A, 9100 Sint-Niklaas, wenst een aftakking te doen van het 
leidingwater via De Watergroep, maar deze zou over de percelen van Gerda Waasland 
(eigendom van het OCMW) moeten gebeuren. Het vast bureau in zitting van 1 juli 2019 ging 
akkoord om de erfdienstbaarheid die nodig is voor deze aftakking te laten schatten. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de modaliteiten van de Watergroep 
en de waarde van de erfdienstbaarheid goed te keuren.

Juridische grond
Wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, aangevuld met latere wijzigingen.
Decreet lokaal bestuur, artikelen 77 en 78.

Argumentatie
Intussen heeft de schatting plaatsgevonden en wordt de waarde van de erfdienstbaarheid 
geschat op 225 EUR (zie bijlage schattingsverslag erfdienstbaarheden aftakking drinkwater). 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt nu gevraagd om akkoord te gaan met de 
erfdienstbaarheid volgens de modaliteiten van De Watergroep (zie bijlage Voorstel permanent 
recht van ondergrondse doorgang).

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 36 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, Vlaams Belang, CD&V behalve raadslid Julien 
Ghesquière, sp.a en PVDA) en 1 onthouding (CD&V-raadslid Julien Ghesquière)

Artikel 1
akkoord te gaan met de modaliteiten van De Watergroep voor de erfdienstbaarheid die nodig is 
voor de aftakking van het drinkwaternet via De Watergroep voor de Pastoor Copstraat 36A.

Artikel 2
akkoord te gaan met de geschatte prijs van 225 EUR voor de erfdienstbaarheid.

Artikel 3
machtiging te geven aan het vast bureau om de akte te ondertekenen.

Bijlagen
Schattingsverslag erfdienstbaarheden aftakking drinkwater
Voorstel permanent recht van ondergrondse doorgang
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OCMW BOEKHOUDING

OCMW/boekhouding

5 2019_OR_00067 Welzijnsvereniging Audio: jaarrekening 2018: 
kennisneming

Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 
2018.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.

Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad 
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op het budget en de 
rekening van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die toezichtsbevoegdheid door 
de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. In die zin werden de rekeningen 
2018 van de welzijnsverenigingen Audio, Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland en Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland niet aan de raad voorgelegd. De OCMW-raad behoudt evenwel 
volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur een adviesbevoegdheid inzake de 
rekeningen van de welzijnsverenigingen en in die zin worden de  desbetreffende rekeningen 
alsnog voorgelegd aan de OCMW-raad. De betrokken jaarrekeningen 2018 worden nu enkel ter 
kennisgeving voorgelegd; vanaf de jaarrekening 2019 zal er tijdig advies gevraagd worden aan 
de raad.
De algemene vergadering van Audio heeft op 9 mei 2019 de jaarrekening 2018 vastgesteld en 
het OCMW de beslissing bezorgd op 22 mei 2019.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Audio.

Bijlagen
Audio Jaarrekening 2018
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6 2019_OR_00068 Welzijnsvereniging Dienst voor Schuldbemiddeling 
Waasland: jaarrekening 2018: kennisneming

Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 
2018.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.

Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad 
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op het budget en de 
rekening van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die toezichtsbevoegdheid door 
de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. In die zin werden de rekeningen 
2018 van de welzijnsverenigingen Audio, Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland en Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland niet aan de raad voorgelegd. De OCMW-raad behoudt evenwel 
volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur een adviesbevoegdheid inzake de 
rekeningen van de welzijnsverenigingen en in die zin worden de  desbetreffende rekeningen 
alsnog voorgelegd aan de OCMW-raad. De betrokken jaarrekeningen 2018 worden nu enkel ter 
kennisgeving voorgelegd; vanaf de jaarrekening 2019 zal er tijdig advies gevraagd worden aan 
de raad.
De algemene vergadering van Dienst Schuldbemiddeling Waasland heeft op 21 maart 2019 de 
jaarrekening 2018 vastgesteld en het OCMW de beslissing bezorgd op 21 maart 2019.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Dienst voor 
Schuldbemiddeling Waasland.

Bijlagen
Dienst Schuldbemiddeling Waasland Jaarrekening 2018

7 2019_OR_00069 Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Waasland: 
jaarrekening 2018: kennisneming
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Behandelende cluster - dienst
OCMW boekhouding - OCMW/boekhouding

Bondige toelichting
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 
2018.

Juridische grond
Decreet lokaal bestuur, artikelen 485 en 490.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 193.

Argumentatie
Daar waar volgens de bepalingen van het voorheen geldende OCMW-decreet de gemeenteraad 
via kennisgeving en/of goedkeuring een administratief toezicht uitoefende op het budget en de 
rekening van de welzijnsverenigingen van het lokale OCMW, is die toezichtsbevoegdheid door 
de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur vervallen. In die zin werden de rekeningen 
2018 van de welzijnsverenigingen Audio, Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland en Sociaal 
Verhuurkantoor Waasland niet aan de raad voorgelegd. De OCMW-raad behoudt evenwel 
volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur een adviesbevoegdheid inzake de 
rekeningen van de welzijnsverenigingen en in die zin worden de  desbetreffende rekeningen 
alsnog voorgelegd aan de OCMW-raad. De betrokken jaarrekeningen 2018 worden nu enkel ter 
kennisgeving voorgelegd; vanaf de jaarrekening 2019 zal er tijdig advies gevraagd worden aan 
de raad.
De algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Waasland heeft op 14 maart 2019 de 
jaarrekening 2018 vastgesteld en het OCMW de beslissing bezorgd op 3 april 2019.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

Artikel 1
kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland.

Bijlagen
Soveka jaarrekening 2018

24 augustus 2019 0:33 - De voorzitter sluit de zitting


