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RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Zitting van 25 oktober 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 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); 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 Filip Herman, raadslid (N-VA); de 
heer Aster Baeck, raadslid (Groen); 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)

Verontschuldigd
de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); de heer Jan 
Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid (CD&V); de heer 
Johan Verhulst, algemeen directeur; de heer Johan Verhulst, algemeen directeurde heer Ronan 
Rotthier

26 oktober 2019 0:31 - De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING

1 2019_OR_00072 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk 
welzijn 27 september 2019: goedkeuring

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
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Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van 
de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 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 (37)

Artikel 1
de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 
2019 goed te keuren.

Bijlagen
Notulen OR 27-09-2019
Zittingsverslag OR 27-09-2019

DIENSTVERLENING

Bestuursadministratie

2 2019_OR_00073 Verenigingen, vennootschappen en 
samenwerkingsverbanden: Sociaal Verhuurkantoor 
Waasland: aanduiding lid dagelijks bestuur

Behandelende cluster - dienst
Dienstverlening - Bestuursadministratie

Bondige toelichting
Het nieuwe dagelijkse bestuur van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland gaat van start. Van 
elke deelgenoot zit het lid dat in de raad van bestuur zit ook in het dagelijks bestuur. Bij Sint-
Niklaas is het zo dat er meerdere leden in de raad van bestuur zetelen en dat dus iemand zal 
aangeduid moeten worden. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden 
voor het dagelijks bestuur. 

Juridische grond
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Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 4, hoofdstuk 2.
Statuten Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 

Argumentatie
In de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 24 mei 2019 werden volgende personen 
aangeduid als lid van de raad van bestuur: 
- effectief vertegenwoordigers:
  - de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas;
  - de heer Aster Baeck, raadslid, °13 juli 1992, Klapperbeekstraat 108, 9100 Sint-Niklaas;
  - de heer Kris Van der Coelden, raadslid, °13 februari 1966, Kardinaal Cardijnlaan 37, 9100 
Sint-Niklaas;
- plaatsvervangend vertegenwoordigers:
  - mevrouw Marijke Henne, schepen, °7 januari 1981, Dillaartwijk 61, 9100 Sint-Niklaas;
  - mevrouw Mia Mortier, raadslid, °31 juli 1961, Vijfstraten 127, 9100 Sint-Niklaas;
  - de heer Hasan Bilici, raadslid, °11 januari 1970, Moleken 44, 9100 Sint-Niklaas.

Besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn  beslist:

met algemene stemmen (37)

Artikel 1
volgende persoon voor te dragen namens het OCMW Sint-Niklaas als lid voor het dagelijks 
bestuur van Sociaal Verhuurkantoor Waasland:
- de heer Koen De Smet, raadslid, °11 oktober 1970, Modernadreef 42, 9100 Sint-Niklaas.

Bijlagen
Gecoördineerde statuten SVK Waasland 2019

AANVULLENDE PUNTEN

IR 1 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Werking van de OCMW-raad en vooral 
van het Bijzonder Comité Sociale Dienst

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 
Interpellatie van raadsleden Frans Wymeersch en Kris Van der Coelden. 
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 

Toelichting
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We stellen tot onze spijt vast dat de betrokkenheid van de meerderheid van de raadsleden zeer 
laag is, om niet te zeggen eigenlijk nihil. Dit niettegenstaande het OCMW een zeer belangrijke 
functie in deze stad heeft en nog altijd belangrijke taken heeft en niet alleen op het financiële 
vlak.
Ik denk dat het helemaal erg is als men raadsleden vraagt naar de werking en de inhoud van het 
BCSD.
Hierover zijn echter wel enkele vragen te stellen want de werking van dit BCSD loopt blijkbaar 
niet zoals het zou moeten en gezien dit de kerntaak is van een OCMW moet dit beter, sneller, 
transparanter en minder bureaucratisch verlopen.
Het feit dat de leden zelfs niet materieel in de mogelijkheid zijn om alle individuele dossiers 
nog maar vluchtig te bekijken, is al niet correct.
Een klein fragment wordt maar besproken op de vergadering van het comité, de rest wordt 
afgehandeld door het 'vademecum', een handleiding waarop men zich baseert om al dan niet 
steun te verlenen.
De begeleiding van sommige cliënten is ook niet echt doelmatig. Gezien het verloop van de 
sociale assistenten, is het zelfs onmogelijk dat deze zich kunnen inwerken in bepaalde dossiers.
Het grote aantal dossiers is nu al van zulke aard dat twee zittingen per maand ontoereikend 
zijn, zelfs niettegenstaande het gros van deze niet de facto door het comité worden behandeld.
Daarom overweegt men zelfs een bijkomende zitting per maand, maar dan wel digitaal.
Enkele van mijn vragen:
- Kunnen de dossiers beter en vlugger aan de comitéleden worden bezorgd zo dat ze de 
mogelijkheid hebben deze te bekijken en eventueel ter bespreking op het comité kunnen 
voorleggen.
- Wie bepaalt welke dossiers naar het comité komen en welke niet?
- Wat zijn hiervoor de normen?
- Wat is het verloop van de sociaal-assistenten binnen het OCMW? Hoeveel zijn er en wat is de 
tijd dat ze gemiddeld per kliënt kunnen besteden?
- Hoeveel dossiers beheert een modaal sociaal assistent?
- Hoe wordt opgetreden bij een accuut probleem dat zich stelt, (uithuiszetting en andere) 
bestaat daar een speciale procedure voor en wie beslist dan?
- Wat met de bijkomende digitale zitting? Kan het nog onpersoonlijker in deze materie?

IR 2 Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch: Wrevel bij het personeel Zorgpunt

Indiener(s)
Frans Wymeersch

Verslag
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 
Beantwoord door schepen Sofie Heyrman. 
Interpellatie van raadslid Frans Wymeersch. 

Toelichting
Van verschillende kanten bereiken ons opmerkingen over het personeelsbeleid binnen 
Zorgpunt.
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Enkele klachten:
- Verloop van sociale assistenten (ook hier).
- Het lukraak verplaatsen van personeel naar andere werkomgevingen, zowel binnen- als 
buitendienst en de onmogelijkheid tot leggen van sociale contacten.
- De communcatie met de personeelsdienst en andere mag niet telefonisch, geen 
aanspreekpunt in de lokale entiteiten, enkel Beveren.
De personeelsleden voelen zich een nummer en de residenten ook.
Vragen:
- Is de voorzitter zich hiervan bewust?
- Wat wordt hieraan gedaan?
- Is -om te beginnen- al een lokaal aanspreekpunt mogelijk?
- Zal u daarover de directie aanspreken?

26 oktober 2019 1:10 - De voorzitter sluit de zitting


