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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 27 september 2019
Notulen openbare zitting

Samenstelling:
Aanwezig
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); 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 Jos De Meyer, raadslid 
(CD&V); 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 Foubert, raadslid (Groen); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer 
Maxime Callaert, raadslid (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); mevrouw Femke 
Pieters, raadslid (Vlaams belang); 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 Lore Baeten, 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; de heer Ronan Rotthier

27 september 2019 21:50 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00070 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 23 augustus 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 23 augustus 2019 goed te keuren.

Juridische grond
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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 (41)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 augustus 
2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 23-08-2019
Zittingsverslag OR 23-08-2019

ONDERSTEUNING

Personeel (sociale dienst)

2 2019_OR_00071 Aanpassing statuten gemeenschappelijke sociale dienst 
personeel stad en OCMW: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Ondersteuning - Personeel (sociale dienst)

Bondige toelichting
In zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2015 werden de statuten van 
de gemeenschappelijke sociale dienst personeel van stad en OCMW goedgekeurd.
Ingevolge de inwerkingtreding van het nieuw decreet lokaal bestuur, moeten de statuten 
geactualiseerd worden.
Aan de raad voor gemeenschappelijk welzijn wordt gevraagd de aangepaste statuten goed te 
keuren.

Juridische grond
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel.
Decreet lokaal bestuur.
Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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OCMW-raad van 26 maart 2015: vaststelling statuten gemeenschappelijke sociale dienst 
personeel stad en OCMW

Argumentatie
Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur, moeten de statuten van de 
gemeenschappelijke sociale dienst personeel geactualiseerd worden. De wijzigingen situeren 
zich in artikelen 6 en 7.

Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
- de OCMW-voorzitter wordt geschrapt uit de bestuurscommissie;
- er is geen afwisselend voorzitterschap meer tussen de schepen bevoegd voor personeel en de 
OCMW-voorzitter. Het voorzitterschap wordt steeds waargenomen door de schepen van 
personeel of diens plaatsvervanger;
- de OCMW-secretaris wordt geschrapt uit de bestuurscommissie wegens het wegvallen van 
deze functie;
- stadssecretaris wordt vervangen door algemeen directeur;
- diensthoofd personeelszaken wordt vervangen door afdelingshoofd personeel;
De voorgestelde wijzigingen werden door de bestuurscommissie van de sociale dienst 
personeel besproken en goedgekeurd in zitting van 24 juni 2019.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (41)

Artikel 1
de aanpassing van de statuten van de gemeenschappelijke sociale dienst personeel stad en 
OCMW goed te keuren.
Een exemplaar van de aangepaste statuten wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze 
zitting. 

Bijlagen
aangepaste statuten sociale dienst personeel 2019

WELZIJN

Mens

3 2019_OR_00064 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: verlenging 
samenwerkingsovereenkomst opvangnetwerk Waasland: 
goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Welzijn - Mens
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Verslag
Interpellatie van raadslid Jef Maes.
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman.  

Bondige toelichting
Om het aanbod voor acute dakloosheid te verhogen, werd er in 2016 een bovenlokale 
samenwerking opgezet tussen vijf OCMW's en het CAW. De vijf OCMW's brengen een woning in 
in een gezamelijke poule, die ingezet kan worden om acute daklozen onderdak te geven. In 
2018 werden hierdoor 21 gezinssystemen opgevangen, hiervan hebben dertien gezinssystemen 
een langdurige verblijf gevonden. De gemiddelde opvangduur bedraagt 71 dagen.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met 
opvangnetwerk Waasland te verlengen.

Juridische grond
Beleidsprogramma actieplan 32: aandeel sociale en betaalbare woningen verhogen.

Argumentatie
Om de problematiek van acute dakloosheid te kunnen opvangen werd er op de OCMW-raad van 
24 maart 2016 een bovenlokale samenwerking goedgekeurd: het opvangnetwerk Waasland. Dit 
initiatief vormt een aanvulling op de bestaande opvangmogelijkheden. Bovendien verhoogt 
deze samenwerking de capaciteit van noodopvang en wordt vermeden dat de Wase 
problematiek enkel door inspanningen van het OCMW van Sint-Niklaas wordt opgelost.

De samenwerking kreeg vorm samen met de OCMW’s van Temse, Beveren, Kruibeke, Sint-
Niklaas en het CAW Oost-Vlaanderen (regio Waas en Dender). In 2017 heeft OCMW Sint-Gillis 
Waas beslist om ook toe te treden.

Per OCMW wordt één woning/kamer in een gemeenschappelijke poule ingebracht. De 
woningcapaciteit die op deze manier vrijkomt kan bovenlokaal ingezet worden voor tijdelijke 
opvang van dak- en thuislozen. Door de samenwerking met het CAW kan er extra ingezet 
worden op intensieve begeleiding waardoor een goede doorstroom van deze tijdelijke woonst 
naar duurzame huisvesting meer kansen krijgt.

De woning die door het OCMW van Sint-Niklaas ter beschikking wordt gesteld is gelegen in 
Dries 86. Het betreft een woning in erfpacht, die in 2015-2016 werd gerenoveerd door Den 
Azalee vzw.

Vanuit het CAW Oost-Vlaanderen wordt er gedurende het project een medewerker van het 
opvangteam voor 0,6 VTE vrijgesteld. Hiervoor wordt per OCMW een vergoeding betaald van 
7062,52 EUR per jaar.

In 2018 werden 21 gezinssytemen opgevangen binnen dit netwerk. Dertien gezinssystemen zijn 
doorgestroomd naar een permanent verblijf, drie werden geheroriënteerd naar een meer 
zorgende structuur en vijf verbleven eind 2018 nog in het opvangnetwerk. De gemiddelde 
verblijfsduur van de opnames bedraagt 71 dagen.
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Tijdens het bijzonder comité voor de sociale dienst van 25 juni 2019 werd er positief advies 
gegeven om dit project te verlengen tot eind 2020.

Adviezen
Financiën OCMW: Gunstig advies.
De kosten voor de projectmedewerker kunnen verrekend worden op het budget van Lokaal 
Armoedeplan (AR64810800/090000), waar nog 11.553,94 EUR beschikbaar is in 2019 (en is 
doorgetrokken in het huidige meerjarenplan). 

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 7 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
akkoord te gaan met de verlenging van het samenwerkingsverband opvangnetwerk Waasland 
tot 31 december 2020.

Artikel 2
akkoord te gaan met het addendum, zoals toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst. 

Bijlagen
Opvangnetwerk Waasland Samenwerkingsovereenkomst 2019-2020
2019 werkingsverslag opvangnetwerk Waasland

27 september 2019 21:55 - De voorzitter sluit de zitting


