
NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
HAMME IN ZITTING VAN 23/10/2019 AANSLUITEND OP DE 
GEMEENTERAAD

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan 
Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, Kim Peelman, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan 
Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, 
Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Christel Vanhoyweghen, leden raad voor 
maatschappelijk welzijn
André Reuse, algemeen directeur

Verontschuldigd: Nadia Dhooghe, lid raad voor maatschappelijk welzijn

OPENBAAR

O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

Keurt het proces-verbaal van 11 september 2019 met algemene instemming goed.

O.2 Raad voor maatschappelijk welzijn - ontslag lid - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 6§7 en 

artikel 71 met betrekking tot ontslagnemende raadsleden.

OVERWEGINGEN: 
 Mevrouw Evelien D'hooghe diende haar ontslag in als gemeenteraadslid op 12 september 2019. 

De gemeenteraad nam hiervan akte in zitting van heden.



 Een gemeenteraadslid dat ontslag neemt is eveneens van rechtswege ontslagnemend als lid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn.

AKTENAME:

Enig artikel: Neemt akte van het ontslag van mevrouw Evelien D'hooghe als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

O.3 Raad voor maatschappelijk welzijn - installatie lid - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 68§1 dat 

bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden als de gemeenteraad 
bestaat.

OVERWEGINGEN: 
 In gemeenteraadszitting van heden werd de heer Frank Van Erum geïnstalleerd als 

gemeenteraadslid.
 De gemeenteraadsleden maken van rechtswege deel uit van de raad voor maatschappelijk 

welzijn.

AKTENAME:

Enig artikel: Neemt akte van het feit dat de heer Frank Van Erum, gezien zijn installatie als 
gemeenteraadslid van heden, van rechtswege als lid raad voor maatschappelijk welzijn wordt 
geïnstalleerd.

O.4 Raad voor maatschappelijk welzijn - rangorde leden - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder: artikel 6§7 en 

artikel 68§1 van het decreet van 22 december 2017 met betrekking tot de rangorde van de 
gemeenteraadsleden en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

OVERWEGINGEN: 
 De gemeenteraadsleden maken van rechtswege deel uit van de raad voor maatschappelijk 

welzijn. Hun rangorde die zij innemen als OCMW-raadslid is dezelfde rangorde als diegene die zij 
innemen als gemeenteraadslid.

 In gemeenteraadszitting van heden werd de rangorde van de gemeenteraadsleden bepaald 
gezien de installatie van de heer Frank Van Erum als gemeenteraadslid.

 De rangorde werd als volgt bepaald: 



 1 RAEMDONCK André
2 VIJT Herman
3 DE MEY Luk
4 VERSCHELDEN Ann
5 VAN GAEVEREN Frans
6 WATERSCHOOT Tom
7 VERMEIRE Tom
8 METTEPENNINGEN Koen
9 GEERINCK Anneken
10 PEELMAN Henri
11 DE KEYSER Mieke
12 PEETERS Lotte
13 DE GRAEF Jan
14 VANHOYWEGHEN Christel
15 LACEUR Jan
16 VAN DER VORST Leon
17 ONGHENA Agnes
18 DE VOS Lien
19 MICHILS Mario
20 TOKGOZ Mustafa
21 DE GRAEF Kurt
22 UNAN Gülcan
23 PEELMAN Kim
24 KETELS Jan
25 ROSSCHAERT Jan
26 DHOOGHE Nadia
27 Van ERUM Frank

AKTENAME:

Enig artikel: Neemt akte van de rangorde van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn:

 1 RAEMDONCK André

2 VIJT Herman

3 DE MEY Luk

4 VERSCHELDEN Ann

5 VAN GAEVEREN Frans

6 WATERSCHOOT Tom

7 VERMEIRE Tom

8 METTEPENNINGEN Koen

9 GEERINCK Anneken

10 PEELMAN Henri

11 DE KEYSER Mieke

12 PEETERS Lotte

13 DE GRAEF Jan



14 VANHOYWEGHEN Christel

15 LACEUR Jan

16 VAN DER VORST Leon

17 ONGHENA Agnes

18 DE VOS Lien

19 MICHILS Mario

20 TOKGOZ Mustafa

21 DE GRAEF Kurt

22 UNAN Gülcan

23 PEELMAN Kim

24 KETELS Jan

25 ROSSCHAERT Jan

26 DHOOGHE Nadia

27 Van ERUM Frank

O.5 Bijzonder comité voor de sociale dienst - ontslag lid - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 103 met 

betrekking tot ontslagnemende leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

OVERWEGINGEN: 
 De heer Frank Van Erum diende zijn ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst in bij de voorzitter van de gemeenteraad op 3 oktober 2019.

AKTENAME:

Enig artikel: Neemt akte van het feit dat de heer Frank Van Erum ontslag neemt als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.

O.6 Bijzonder comité voor de sociale dienst - installatie lid - aktename

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:



 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 96, §1 met betrekking tot de eedaflegging door leden van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst.
o Artikel 105§1 dat bepaalt dat een ontslagnemend lid van het bijzonder comité voor de 

sociale dienst wordt vervangen door zijn opvolger.

OVERWEGINGEN: 
 De heer Frank Van Erum diende zijn ontslag in als lid van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, waarvan de raad voor maatschappelijk welzijn akte nam in zitting van heden.
 Op de akte van voordracht van de kandidaat-leden van het bijzonder comité voor de sociale 

dienst, die werd ingediend na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, staat de heer 
Christoff Van Gaeveren vermeld als opvolger van de heer Frank Van Erum.

 De heer Van Gaeveren legde zijn eed af in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en in aanwezigheid van de algemeen directeur op 16 oktober 2019 
conform artikel 96§1 van het decreet over het lokaal bestuur.

AKTENAME:

Artikel 1: Neemt akte van de eedaflegging van de heer Christoff Van Gaeveren als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.

Artikel 2: De heer Christoff Van Gaeveren wordt geïnstalleerd als lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst.

O.7 Organisatiebeheersing - algemeen kader - vaststelling - besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2014 waarbij de Leidraad organisatiebeheersing 

voor lokale besturen werd vastgesteld als algemeen kader voor organisatiebeheersing voor de 
gemeente.

 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
o Artikel 78 dat de bevoegdheid tot het goedkeuren van het algemeen kader van het 

organisatiebeheersingssysteem bij de raad voor maatschappelijk welzijn legt.
o Artikel 219 met betrekking tot nadere bepalingen rond het 

organisatiebeheersingssysteem.

OVERWEGINGEN: 
 Lokale besturen dienen in het kader van organisatiebeheersing een algemeen kader vast te 

stellen. De gemeente hanteert als algemeen kader de leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen.

 Deze leidraad wordt door Audit Vlaanderen gehanteerd bij het uitoefenen van hun opdracht.
 De besprekingen in het managementteam van 28 augustus 2019 waarbij werd voorgesteld om 

hetzelfde kader te hanteren als datgene dat gebruikt wordt voor de gemeentediensten, zijnde de 
'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen', teneinde uniformiteit te bekomen binnen 
het aspect organisatiebeheersing.

BESLUIT: met algemene instemming.



Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de Leidraad organisatiebeheersing voor lokale 
besturen goed als algemeen kader met betrekking tot het organisatiebeheersingssysteem.

O.8 Adreswijziging OCMW 9220 Hamme - besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,

REGELGEVING:
 Gelet op het feit dat de ondersteunende diensten van het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn sinds augustus 2019 geleidelijk worden overgebracht van de gebouwen 
Damputstraat 39, naar het nieuwe administratief centrum van de gemeente, Nieuwstraat, en dat 
tegen 15 oktober 2019 alle ondersteunende diensten van het OCMW zullen gehuisvest zijn in het 
nieuwe administratief centrum.

 Gelet op de maatschappelijke zetel van het gemeentebestuur die zich op het adres Marktplein 1, 
9220 Hamme bevindt.

 Gelet dat er voor alle ondersteunende diensten van het gemeente- en van het OCMW-bestuur 
slechts 1 adres wordt gebruikt: Marktplein 1, 9220 Hamme.

 Gelet op de regelgeving inzake de koppeling van het centrale adres, maatschappelijke zetel, van 
de organisatie (lokaal bestuur Hamme) aan o.m. het postadres, het ondernemingsnummer van 
zowel gemeente als OCMW, het adres voor de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, het 
referentieadres voor OCMW cliënten, ...

 Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, o.a. art.290.

OVERWEGINGEN: 
 Overwegende dat het adres van de andere vestigingseenheden van het OCMW, met name het 

Woonzorgcentrum Meulenbroek, de Assistentiewoningen De Durme, Den Eendengaerd en De 
Craenevliet, het Kinderdagverblijf, het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang, het Sociaal 
Ontmoetingscentrum 't Verhoog, ongewijzigd blijft.

 Overwegende de meldingsplicht van de wijziging van de maatschappelijke zetel van het OCMW 
aan de bevoegde instanties.

BESLUIT: met algemene instemming.

Artikel 1: De maatschappelijke zetel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Hamme is 
met ingang van 19 augustus 2019 gehuisvest op het adres "Marktplein 1, 9220 Hamme".

Artikel 2: Deze beslissing houdende de vaststelling van de nieuwe maatschappelijke zetel/bedrijfszetel 
van het OCMW Hamme zal op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, Noordlaan 9200 
Dendermonde worden neergelegd en zal in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Artikel 3: De bevoegde instanties op Vlaams en Federaal niveau zullen van deze adreswijziging worden op 
de hoogte gesteld.

O.9 Site Hospitaalstraat - Perceel 2 vast meubilair - goedkeuring bestek - wijze van gunnen - besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,



REGELGEVING:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 78,10° betreffende 

de  vaststelling van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de 
voorwaarden  voor  overheidsopdrachten;

 Wetgeving overheidsopdrachten:
o Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: art.35, art.37 ( 

plaatsingsprocedure);art.41 betreffende de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking; art.81 betreffende de gunning van de opdracht,

o koninklijk besluit van 18 april 2017 : plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren: 
art.8-10 betreffende de bekendmakingsregels; titel 2 ( art.77 - 89) betreffende de 
gunning;

o koninklijk besluit van 14 januari 2013 : uitvoeringsregels( gewijzigd 22/6/2017);
o wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering,de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies en latere wijzigingen;

o wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen.

OVERWEGINGEN: 
 De administratieve bepalingen worden nagezien door de projectbegeleider. Het betreft een 

vereenvoudigde procedure, maar wel met algemene bekendmaking. Het enige 
gunningscriterium is de prijs.

 Het bestek , technische bepalingen, werd opgemaakt door de ontwerper S3 Architecten - 
Mechelen.

 De opening van de inschrijvingen, digitaal doorgestuurd naar de leidend ambtenaar dhr. Jan 
Bauwens, Belfius, gebeurt via e-procurement op het Belfiuskantoor te Brussel op 02.12.2019 om 
14.00u.

 Financieel aspect: de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het  globale investeringsbudget 
voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf en 40 assistentiewoningen ( € 11.465.337).

BESLUIT: met algemene instemming.

Artikel 1: Het bestek en de raming voor de opdracht "leveren en plaatsen van vast meubilair", het perceel 
2 van de bouw van een nieuw kinderdagverblijf en 40 assistentiewoningen, Hospitaalstraat worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt 607.250 euro excl. BTW, onderverdeeld als volgt: kinderdagverblijf 
98.050,00 + 21% BTW en assistentiewoningen 509.200 + 12% BTW.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De publicatie van de opdracht gebeurt op 
25.10.2019.

Artikel 3: De opening van de inschrijvingen gebeurt via e-procurement op 02.12.2019 om 14 uur  in de 
zetel van Belfius NV te Brussel.

Artikel 4: De heer Jan Bauwens, senior-projectleider Belfius NV, wordt aangesteld als leidend ambtenaar.

O.10 Aanvaarden schenking voor ontmoetingscentrum 't Verhoog - goedkeuring - besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn,

In openbare zitting vergaderd,



REGELGEVING:
 Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder het artikel 78, 12°  dat 

bepaalt dat het definitief aanvaarden van schenkingen en legaten tot uitsluitende bevoegdheid 
behoort van de raad voor maatschappelijk welzijn.

OVERWEGINGEN: 
 Er werd op 4.10.2019 een verklaring van ontvangst der goederen opgemaakt tussen de bvba 

Cosenza en 't Verhoog.

BESLUIT: met algemene instemming.

Enig artikel: De schenking door de bvba Cosenza, Vrijheidsstraat 24, te 9140 Temse van een partij nieuwe 
kledij ter waarde van € 3381,25 + btw aan het sociaal ontmoetingscentrum 't Verhoog van het OCMW 
Hamme wordt aanvaard. Deze kledij zal, zonder commerciële doeleinden, uitsluitend worden verdeeld 
onder de cliënten van het OCMW Hamme in het kader van een sociale actie.

De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.

Gedaan te Hamme in zitting als ten hoofde.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

André Reuse Jan Laceur
algemeen directeur raadsvoorzitter


