Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Verslag openbare zitting

Zitting van 2 februari 2017
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de heer Fons Duchateau, Voorzitter
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2017_RMW_00027

Raad voor maatschappelijk welzijn - Notulen openbare vergadering 22
december 2016 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

De voorziter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis van dhr. Billion die op 24/01/2017 overleden
is. Dhr. Billion was raadslid vanaf 01/07/65 tot aan zijn pensioen op 31/03/95. Vanaf 25/10/94 was hij
voorzitter in opvolging van Alfons Kockx.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, de notulen van het verslag van het
besloten gedeelte van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 22 december 2016 goed.
Juridische dienst
2

2017_RMW_00040

Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Installatie nieuw raadslid MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de eedaflegging dd. 19/01/201 van de heer
Axel Polis als werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
3

2017_RMW_00041

Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Nieuw lid Vast Bureau MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN
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Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van de heer Axel Polis als
nieuw lid van het vast bureau met ingang van 23/01/2017.
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2017_RMW_00042

Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Nieuwe ondervoorzitter RMW_20170202 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verkiezing van de heer Axel Polis tot
ondervoorzitter, als tweede in rang (na ondervoorzitter Morel).
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2017_RMW_00030

Vervanging raadslid in bijzondere comités sociale dienst C en D RMW_20170202 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanduiding van de heer Axel Polis als lid
van de bijzondere comités sociale dienst C en D met ingang van 23/01/2017.
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2017_RMW_00043

Vertegenwoordiging OCMW in privaatrechtelijke vereniging ZNA MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest ter vervanging van de heer Eddy Baelemans volgend
raadslid als vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Raad van Bestuur van ZNA, met
ingang van 03/02/2017 : de heer Axel Polis met 12 stemmen.
Dit verkozen raadslid kan zich uitzonderlijk bij verhindering laten vervangen door een ander raadslid
via volmacht.
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2017_RMW_00044

Vertegenwoordiging OCMW in de vzw Sodico - MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen verkiest ter vervanging van de heer Eddy
Baelemans volgende persoon (bij geheime stemming en in één enkele stemronde) als
vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Algemene Vergadering van de vzw Sodico:de
heer Axel Polis met 13 stemmen.
De raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen verkiest ter vervanging van de heer Eddy
Baelemans volgende persoon (bij geheime stemming en in één enkele stemronde) als
vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Raad van Bestuur van de vzw Sodico:
de heer Marco Laenens met 8 stemmen.
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2017_RMW_00045

Vertegenwoordiging OCMW in vzw "residentie Elzenveld" en vzw
"aktiviteitenorganisatie Elzenveld" - MCOM_20170119 - RMW_20170202 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest ter vervanging van de heer Eddy Baelemans volgend
raadslid als vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Raad van Bestuur van de vzw
Residentie Elzenveld: de heer Axel Polis met 13 stemmen.
Dit verkozen raadslid kan zich uitzonderlijk bij verhindering laten vervangen door een ander raadslid
via volmacht.
De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest ter vervanging van de heer Eddy Baelemans volgend
raadslid als vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Raad van Bestuur van de vzw
Aktiviteitenorganisatie Elzenveld: de heer Axel Polis met 12 stemmen.
Dit verkozen raadslid kan zich uitzonderlijk bij verhindering laten vervangen door een ander raadslid
via volmacht.
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2017_RMW_00046

Vertegenwoordiging OCMW in vzw Antwerps Drugs Interventiecentrum
(ADIC) - MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen verkiest volgend raadslid als vertegenwoordiger
van het OCMW van Antwerpen in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur van de vzw
Antwerps Drugs Interventie Centrum (ADIC): de heer Axel Polis met 12 stemmen.
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2017_RMW_00047

Vertegenwoordiging OCMW in vzw Levanto - MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen verkiest volgend raadslid als vertegenwoordiger
van het OCMW van Antwerpen in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur van de vzw
Levanto: de heer Axel Polis met 12 stemmen.
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2017_RMW_00048

Vertegenwoordiging OCMW in Digipolis - MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn verkiest ter vervanging van de heer Eddy Baelemans volgend
raadslid als vertegenwoordiger van het OCMW van Antwerpen in de Algemene Vergadering van
Digipolis: de heer Axel Polis met 12 stemmen.
Patrimoniumbeheer en -onderhoud
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2017_RMW_00012
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Dierenoverlastbeheer - dienstverleningsovereenkomst stad Antwerpen en

3 / 18

Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen

OCMW - MCOM_20161222 - RMW_20170202 - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
Het is opportuun om de goede samenwerking tussen dienst patrimonium en dienst dierenoverlastbeheer
verder te zetten. De door dienst dierenoverlastbeheer gehanteerde prijzen blijven marktconform.
De modaliteiten inzake samenwerking tussen beide diensten worden vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst die ingaat op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018.
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2017_RMW_00031

Van Schoonbekestraat 60-62 - Herbestemming MCOM_20170119_RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de herbestemming van zowel Van
Schoonbekestraat 60 als 62 tot woning voor Beschut Wonen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de verbouwing van zowel Van
Schoonbekestraat 60 als 62 door een extern architectenbureau.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met het principe van de opzeg van de
huurovereenkomst Van Schoonbekestraat 60 in functie van de geplande verbouwingen. Dit wordt
voorgelegd met een apart besluit naar BOS.
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2017_RMW_00036

Vaststellen huurprijzen nieuw verworven gebouwen en autostaanplaatsen MANCOM_20170119 - RMW 20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Raadslid Avonts kan akkoord gaan met de autostaanplaatsen als investering. Hij is wel verwonderd
over de bedragen van de huurprijzen ingeval van crisiswoningen.
De voorzitter verduidelijkt dat dit de huidige markt-conforme huurprijzen zijn waarop de
sociale correctie conform het sociaal huurbesluit toegepast wordt (cfr. Woonhaven bv). Dit is
inkomensgerelateerd.
Een aantal van deze woningen zijn aangekocht als crisiswoningen of in kader van KADANS of
CURANT.
De voorzitter voegt toe dat sinds het begin van de legislatuur het aantal crisiswoningen verdrievoudigd
is en dat er al heel zware inspanningen geleverd werden.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat, met 13 stemmen voor (Polis, De Vroey, Vliegen, Peeters,
Scheck, van Dorst, Avonts, Herremans, Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 1
onthouding (Vandecasteele), akkoord met de huurprijzen voor de woningen zoals opgenomen in
bijlage.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat, met 13 stemmen voor (Polis, De Vroey, Vliegen, Peeters,
Scheck, van Dorst, Avonts, Herremans, Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 1
onthouding (Vandecasteele), akkoord met de huurprijzen voor de autostaanplaatsen zoals opgenomen
in bijlage.
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2017_RMW_00037

Borsbeek - Heilige Geesthoeve - Vraag van Agentschap Wegen en Verkeer
tot verzaking aan het recht van wederinkoop en aan het recht van
wederafstand - MCOM_20170119-RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Antwerpen verklaart, unaniem,
onherroepelijk afstand te doen van alle rechten van wederinkoop en wederafstand voortkomende uit de
akte van minnelijke onteigening verleden voor Commissaris Jozef Grieten op 5 september 2014 en dit
betreffede de Heilige Geesthoeve - Fr. Beirenslaan 2 te Borsbeek, kadastraal gekend onder Borsbeek
Sie A nrs. 241c - 252b - 241d. Aldus is het recht van wederinkoop en wederafstand volledig opgeheven
en valt het goed niet langer onder de toepassing van artikel 23 van de Wet van 17 april 1835
betreffende de onteigening om reden van openbaar nut;
Aan deze verzaking zijn geen kosten verbonden voor ons bestuur.
Interne Controle
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2017_RMW_00039

Dienst Kasbeheer - Chartaal beheer - Maximaal cashless en maximale
samenwerking stad Antwerpen en OCMW - MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist, unaniem, de overeenkomsten met alle partners, behalve
Stad Antwerpen, met betrekking tot waardetransporten op te zeggen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist, unaniem, de overeenkomst met stad Antwerpen te
verlengen.
Het OCMW keurt, unaniem, het principe van maximaal cashless werken en maximale samenwerking
op het gebied van chartaal beheer van stad en OCMW goed.

OCMW Activering en Sociale Innovatie
Sociale activering en actief burgerschap
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2017_RMW_00049

Project "Versnelde doorstroom naar de mode-industrie via intensief
opleidingstraject op maat - Toekenning Provinciale impulssubsidie MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

De voorzitter merkt op dat in bijlage 2 moet toegevoegd worden dat vanwege de rechtsgeldigheid ook
de secretaris mee ondertekent.
Raadslid Vandecasteele is verheugd dat er ook in de mode-industrie initiatieven genomen worden en
dat er aandacht is voor de kunstrichtingen.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn nemen kennis van de toegekende provinciale
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subsidie aan Binnenste Buiten voor het project 'Versnelde doorstroom naar de mode-industrie via
intensief opleidingstraject op maat' ten bedrage van 24.900 euro voor het eerste projectjaar.
Vermits dankzij dit project het aantal werkervaringsplaatsen bij Binnenste Buiten kan verhoogd worden
van 6 naar 10 personen, treedt het departement ACSI op als trekker. De praktische realisatie gebeurt
evenwel door de dienst Binnenste Buiten, waarbij de bijdrage vanuit ACSI bestaat uit de
standaardbegeleiding werkervaring van de werkervaringsklanten.
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2017_RMW_00050

Arbeidszorg - Uitvoeringsovereenkomst arbeidszorg -verlengingMCOM_20170119 - RMW_20170202 - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Vooraleer over te gaan tot de volgende punten stelt de voorzitter voor om een actualiteitsdebat te
voeren rond de open oproepen die op de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn werden afgevoerd
omwille van de schorsing van de gouverneur van de toewijzing van het inloopcentrum De Vaart en dit
voor de punten 18 – 20 – 27 – 28 – 29 – 32 – 33.
Het woord wordt gegeven aan raadslid Vandecasteele. Zij heeft na het lezen van de agenda moeten
vaststellen dat de voorzitter het besluit van gouverneur Cathy Berx helemaal niet volgt en volledig
naast zich neerlegt. Nu wordt de hele reeks projectoproepen geagendeerd en wordt van de raadsleden
verwacht dat zij deze zouden goedkeuren, zonder dat zij eigenlijk volledig in kennis van zaken worden
gesteld. De gouverneur is nochtans zeer duidelijk in haar brieven en raadslid Vandecasteele wil
mevrouw Berx graag citeren om dit aan te tonen: “Een dergelijke beslissing zou moeten worden
genomen met inachtneming van alle wettelijke voorgeschreven vorm- en grondvereisten, na een
zelfstandig onderzoek van de aangelegenheid. Alleen dan kan de nieuwe beslissing geacht worden met
volledige kennis van zaken tot stand gekomen zijn. Uit het dossier blijkt nergens dat er een zelfstandig
onderzoek werd gevoerd door de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Nergens is er sprake van een
debat over de nieuwe werkwijze om een partner voor de uitbating van het inloopcentrum De Vaart te
zoeken. De keuze voor een open oproepsysteem werd genomen door het managementcomité op 25
augustus 2016 waarbij ook de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen werden bepaald. De
open oproep had toen reeds plaats gevonden.
Raadslid Vandecasteele meent dat het belangrijk is dat er met kennis van zaken wordt beslist. Er is op
het managementcomité een debat geweest rond welke andere werkwijzen er zouden genomen worden.
Er zijn bepaalde vragen beantwoord en bepaalde evaluaties gemaakt, waarvan de raadsleden
momenteel niet in kennis gesteld worden. En op basis hiervan is beslist dat OCMW Antwerpen naar
andere systemen van sociaal beleid en sociale projecten zou overgaan.
Raadslid Vandecasteele geeft aan dat om te kunnen beslissen de raad eerst moet weten op welke basis
de andere werkwijze wordt voorgesteld, welke de evaluaties zijn die zijn opgemaakt en de reden
waarom er moet worden overgegaan tot een nieuwe werkwijze. Ten tweede stelt zij in vraag welke de
voor- en nadelen zijn van de nieuwe werkwijze. Er is een open oproep geweest van alle docenten van
alle hogescholen van Vlaanderen en tussenkomsten van professoren hebben aangetoond dat de
vermarkting van het sociaal beleid meer geld kost aan de overheid en de continuïteit en de
samenwerking tussen de organisaties in het gedrag brengt.
Raadslid Vandecasteele stelt dat het ook belangrijk is te weten welke overwegingen genomen worden
om over te gaan tot het open oproepsysteem en zich niet te houden aan het wettelijk kader van de
openbare aanbestedingen. Minister Jo Vandeurzen is hierover duidelijk: “Het werken met tenders,
aanbestedingen, overheidsopdrachten of project-oproepen is al lang een bestaande praktijk in
verschillende beleidsdomeinen. Bij een dergelijke marktbevraging moet men zich aan de Europese
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regels betreffende de overheidsopdrachten conformeren.”
Raadslid Vandecasteele vraagt aan de voorzitter welke overwegingen hij neemt om zich niet te houden
aan de regels van de overheidsopdrachten. Op de gemeenteraad van meer dan een jaar geleden zou
men juridisch advies inwinnen. De PVDA heeft gevraagd om dit juridisch advies te mogen inkijken.
Dit werd niet bezorgd maar zou wel zijn overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Raadslid Vandecasteele besluit dat de raad niet met kennis van zaken kan beslissen, noch goedkeuring
kan geven. Zij voelt zich verplicht om hierna terug naar de provinciegouverneur te stappen. Zij doet
een oproep om te luisteren naar de mensen op het veld, tal van voorbeelden geven aan dat er innovatie
komt van onderuit. Ondanks dat de voorzitter stelt dat hij monopolievorming wil tegengaan, worden
alle argumenten naast zich neergelegd. Het feit dat multinationals groter dan CAW kunnen ingaan op
de open oproepen zal de monopolievorming alleen nog maar vergroten. Zij hoopt dat de voorzitter
deze argumentatie ter harte neemt en de zitting over deze punten schorst en vervolgens de raadsleden in
kennis van zaken stelt om zo een grondig debat op de volgende raad te kunnen voeren.
Raadslid Avonts stelt dat het 23 voor 12 is. Er zijn nog 23 maanden om een beleid te voeren en nu
worden de projectoproepen “en masse” op de agenda geplaatst, alsof het de eerste maand van een
nieuwe legislatuur is. Raadslid Avonts meent dat 1 juli 2017 als startdatum zeer optimistisch gerekend
is. Hij vraagt zich af hoe de middenveldorganisaties zich voelen. Al een paar jaar leven zij in
onzekerheid wat de verlenging van contracten betreft. Er is nu het terugtrekken, een andere invulling
en een projectoproep die niet correct verlopen is.
In eerste instantie voelde raadslid Avonts zich opgelucht, omdat er eindelijk een projectoproep was met
een correcte procedure. Hij vraagt zich af wanneer er wordt samen gezeten met het middenveld om
gezamenlijk in consensus en ondersteund aan sociaal beleid te doen; hij stelt voor om heel de fase van
projectoproepen te vergeten en de convenanten met de huidige partners te verlengen tot het einde van
de legislatuur. Dit geeft OCMW Antwerpen de perfecte mogelijkheid om de mensen te ondersteunen
en bij te sturen. De projectoproepen worden nu verlengd, alsof de voorzitter reeds de verkiezingen
heeft gewonnen.
Raadslid Avonts vindt de inhoud van de projectoproepen bijzonder vaag. De Vaart moet aan “warm
onthaal” doen, maar de mensen die daar komen voor hulp hebben ook en vooral begeleiding nodig. Hij
ziet hetzelfde bij zorgaanbod, het gaat wel om medische zorg, maar de professionele achtergrond van
het personeel speelt geen rol. Op deze manier kunnen we de kwaliteit niet verhogen.
Raadslid Avonts zal de projectoproepen niet goedkeuren en hij stelt voor de contracten te verlengen tot
het einde van de legislatuur.
Raadslid Peeters sluit zich aan bij zijn collega’s. Hij blikt terug op heel de situatie die de voorzitter in
gang heeft gezet en vraagt aan de voorzitter om het momentum dat de gouverneur ons geeft te
gebruiken. OCMW Antwerpen wil de beste zorg en aan de beste prijs. Dit kan zeker met het sociaal
middenveld bereikt worden, in een open dialoog. Hij is dan ook verbaasd dat de zitting aanvangt met
alle ontwerpbesluiten in een debat te gooien en de oppositie het woord te geven. Raadslid Peeters stelt
dat het woord bij de voorzitter had moeten beginnen en deze de aanzet had moeten geven waarom
OCMW Antwerpen absoluut niet wenst in te gaan op het voorstel dat de oppositie heeft gedaan, nl. een
open dialoog met de experten op het terrein. Raadslid Peeters wil dus eerst meer uitleg alvorens in
discussie te gaan.
Voorzitter Duchateau neemt het woord en stelt dat raadslid Vandecasteele alle elementen ontvangen
heeft waaruit kan afgeleid worden dat de beslissing van de gouverneur gevolgd wordt: beleidscontexten
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en beschrijving van de projecten. Het debat is hier perfect mogelijk.
De Voorzitter besluit dat PVDA openbare aanbestedingen verkiest boven open projectoproepen. Hij
stelt voor dat raadslid Avonts aan de achterban duidelijk maakt dat bij openbare aanbestedingen de
prijs zou primeren. In het systeem van de projectoproepen dat naar voor wordt geschoven, primeert
daarentegen de kwaliteit en innovatie.
Volgens de voorzitter geeft raadslid Avonts met zijn stelling dat het 23 voor 12 is een dubbele
boodschap: OCMW Antwerpen heeft gigantische stappen gezet ikv daklozenaanpak, aanpak van
kinderarmoede waarbij het budget verdrievoudigd is, het team X-tra met zijn werking naar alle scholen
van Antwerpen toe zijn enorme stappen vooruit. De schorsing van de gouverneur sterkt hem in de
overtuiging dat het nieuw beleid een goed beleid is en hij is niet van plan alles te schrappen. Dit sluit de
huidige partners absoluut niet uit, maar kan een uitdaging zijn tot vernieuwing en tot
kwaliteitsverhoging.
Hij feliciteert raadslid Avonts voor zijn consequent stemgedrag, dit in tegenstelling tot andere fracties.
De voorzitter herhaalt nogmaals tot raadslid Peeters dat hij de zwarte piet opnieuw toeschuift naar het
personeel. Het managementcomité heeft beslissingen genomen onder voorzitterschap van Fons
Duchateau. De huidige transparantie is veel groter dan ooit.
Wat de Vlaamse regering en minister Jo Vandeurzen betreft, stelt de voorzitter voor het debat aan de
hand van de opgenomen streaming nog eens duidelijk te bekijken. Jo Vandeurzen wil dit absoluut
samen met OCMW Antwerpen bekijken en de projecten evalueren. De voorzitter gelooft in dit beleid
en wil zijn nek blijven uitsteken.
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Vandecasteele. Zij vindt het sterk dat de voorzitter het debat
met het sociaal middenveld niet wil of durft aan te gaan. Zij verwijt de voorzitter dat het beleid vanuit
zijn ivoren toren wordt uitgevoerd. De open oproepen staan ver van het concrete werkveld. Daklozen
hebben mensen rondom zich nodig die continuïteit kunnen bieden. Sociale werkers die ter beschikking
staan en niet alleen een dak boven het hoofd bieden, maar ook begeleiden. De Vaart heeft 18 jaar lang
gedraaid door het CAW, de mensen hebben een band met de daklozen, de expertise is opgebouwd.
Raadslid Vandecasteele is tegen heel de vermarktingsoperatie, zij verwacht kennis van zaken en vraagt
een discussie. Zij verwacht concrete antwoorden op de verschillende kritieken die er zijn en wil inzicht
op de evaluaties dat het huidige sociaal middenveld niet zou voldoen.
Raadslid Vandecasteele stelt dat de reguliere woonvormen in Antwerpen ontbreken. Er is een grote
woonmarktcrisis, tijdelijke opvang leidt niet tot vaste woonst. Dit is een zeer slecht sociaal beleid.
Raadslid Avonts had het antwoord van de voorzitter verwacht, uitgezonderd het feit dat de oppositie
alle initiatieven slecht zouden vinden. Het project van onbetaalde schoolrekeningen o.a. werd goed
ontvangen door Groen.
Raadslid Peeters blijft nog steeds verbaasd over de tussenkomsten van de voorzitter. De winteropvang
is een voorbeeld waarbij er zoveel jaren gewerkt wordt met een convenant tussen de OCMWadministratie en de CAW’s en waarbij er voortdurend bijsturing is geweest ten diensten van de klant.
Als hij terugblikt op 2016 stelt raadslid Peeters vast dat OCMW in dat jaar meer dan ooit heeft
bespaard op de kap van de armsten en het mes heeft gezet in de medische waarborgen,
huurwaarborgen, waarborg ziekenfondsen enz. De aangroei van het aantal leefloners is nog nooit zo
hoog geweest in deze stad en dit is niet enkel te verklaren door de aankomst van een groot deel
vluchtelingen in onze stad.
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Raadslid Peeters meent dat we met een fundamenteel probleem zitten. We hadden er kunnen uitkomen
als de voorzitter ervoor gekozen had om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor de vele
uitdagingen waarmee de raadsleden in de comité’s elke week worden geconfronteerd. Hij verwijt de
voorzitter voor de ideologische lijn te kiezen en de beste sociale zorg te verkrijgen door te vermarkten.
De voorzitter heeft volgens hem geen enkel voorbeeld gegeven aan deze raad om hen te overtuigen om
in die richting mee te gaan. In het buitenland komt men op de vermarkting ondertussen terug. SPA zal
op elke projectoproep tegen stemmen.
De voorzitter dankt de raadsleden en gaat over tot de stemming, waarna het actualiteitsdebat wordt
afgesloten.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bekrachtigt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), het bijgevoegde addendum bij de uitvoeringsovereenkomst voor
2016 met CAW Antwerpen vzw betreffende de organisatie van arbeidszorg voor klanten van OCMW
Antwerpen. De looptijd van het addendum betreft de periode van 1 januari 2017 t.e.m. 30 juni 2017.
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2017_RMW_00051

Projectoproep welzijnstrajecten - MCOM_20170119 - RMW_20170202 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Raadslid Vandecasteele wil duidelijkheid rond de bepaling: ”Het is een meerwaarde wanneer de
kandidaat aantoont dat hij maatregelen treft om de lokale werkgelegenheid te stimuleren en voorziet in
een optimale koppeling aan en benutting van het tewerkstellingspotentieel voor laaggeschoolden en
langdurig werklozen.”
De voorzitter antwoordt dat dit in alle oproepen van stad en OCMW Antwerpen wordt opgenomen. Hij
vermoedt dat deze bepaling in deze projectoproep niet van toepassing zal zijn, maar dit is een
standaardclausule.
Raadslid Vandecasteele betreurt het feit dat veel clausules standaard worden overgenomen, zonder dat
er een discussie met de arbeidsbegeleiders is geweest. De projectoproepen worden volgens haar zeer
duidelijk van bovenuit opgesteld.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de oproep Projectoproep 'Welzijnstrajecten' goed.
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2017_RMW_00052

Projectoproep arbeidszorg - Projectoproep arbeidszorg MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zet, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
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van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de beslissing 'projectoproep arbeidszorg' van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2016 stop.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de projectoproep 'arbeidszorg' goed.
Activering en Sociale Innovatie
21

2017_RMW_00053

Dot.Kom - Uitvoeringsovereenkomst 2017 met vzw Buurtwerk Posthof MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, “Dot.Kom - Uitvoeringsovereenkomst 2017”
met vzw Buurwerk Posthof goed.
OCMW Financiën
Directiesecretariaat
22

2017_RMW_00066

Elzenveld, Lange Gasthuisstraat en Leopoldstraat 26 - Stopzetting
marktbevraging inzake het vestigen van een recht van erfpacht en aanduiding
van de overnemer van de activa van AKTIVITEITENORGANISATIE 'T
ELZENVELD vzw en RESIDENTIE 'T ELZENVELD vzw MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Raadslid Scheck zetelt in de raad van Bestuur van beide vzw’s waar de kwestie is uiteengezet.
Alhoewel was toegezegd dat dit op de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 22/12 zou verschijnen,
werd dit toen niet geagendeerd. Zij vindt het een zeer vreemde gang van zaken dat dit punt nu wel op
deze raad verschijnt.
Raadslid Scheck maakt zich ook zorgen over een mogelijke stopzetting van de activiteiten van de
sociaal tewerkgestelden. Welke garanties op werkzekerheid hebben deze werknemers? Op welke
termijnen zullen de procedures worden aangevat?
Raadslid Laenens merkt op dat dit op de raden van Bestuur van vzw’s Elzenveld pas kan worden
geagendeerd, nadat het punt op de Raad van Maatschappelijk Welzijn is besproken. Op de volgende
raden van Bestuur zal aan de bestuursleden worden medegedeeld dat de leidraad is ingetrokken.
Raadslid Laenens heeft samen met de personeelsleden en de vertegenwoordigers van Sense een
gesprek gehad. Er werd toen zeer duidelijk gesteld dat in de leidraad, zoals hij nu werd uitgegeven, een
aantal voorwaarden stonden rond het feit dat de sociaal tewerkgestelden die via Sense daar werken,
moeten overgenomen worden. Raadslid Laenens zal zo snel mogelijk contact opnemen met Jan Van
Roie van het Elzenveld.
De voorzitter bevestigt dat de continuering van de sociaal tewerkgestelden binnen Elzenveld ook in de
volgende leidraad zal worden opgenomen.
Deze intrekking impliceert ook, volgens raadslid Laenens, dat de investeringen van beide vzw’s on
hold moeten gezet worden. Een oplossing zal herbekeken worden.
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Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist, met 9 stemmen voor (Polis, De Vroey, Avonts,
Herremans, Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau), 1 stem tegen (Vandecasteele) en 4
onthoudingen (Vliegen, Peeters, Scheck en van Dorst), op basis van het verslag van het
beoordelingsteam, dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, de procedure inhoudende de
marktbevraging tot het vestigen van een recht van erfpacht op het centrum Elzenveld, Lange
Gasthuisstraat 35-37, 39, 41 en 51 en de Leopoldstraat 26 en tot overname van de handelsfondsen van
de vzw's Aktiviteitenorganisatie 't Elzenveld en Residentie 't Elzenveld stop te zetten.
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2017_RMW_00067

BTW-dwangbevel nr. 500/1735/73590 van 28 december 2016 Dienstverlening door Deloitte Belgium aan de BTW-eenheid MCOM_20170119 - 20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Ingaande op de opmerking van raadslid Vandecasteele rond de grootte van het bedrag verduidelijkt de
voorzitter dat de BTW-boete 3,5 mio bedraagt, waarop de BBI een bijkomende boete van 200% oplegt
vanuit het standpunt “bedrieglijk opzet”.
De voorzitter is ervan overtuigd, samen met Deloitte en de juridische ondersteuning, dat de BTW-unie
zeer sterk staat. In het element van de originele boete die wordt opgelegd zijn er bijzonder veel zaken
die louter en alleen op basis van omzendbrieven van de minister en op basis van wetgeving kunnen
verworpen worden. Er zijn ook een aantal zaken die correct zijn en waarop de BTW-werking zal
moeten aangepast worden. Het element van “bedrieglijk opzet” wordt absoluut beslist, vooral omwille
van het feit dat OCMW Antwerpen reeds een overeenkomst had met de fiscus in verband met de BTWaftrek .
De boete is ondertussen wel betaald en geconsigneerd, omwille van het vermijden van de interest van
9% per jaar op de hoofdsom.
De voorzitter geeft ook nog mee dat het o.a. gaat over de Gemeenschappelijke Preventiedienst en de
diensten die zij verlenen aan stad Antwerpen, Zorgbedrijf en ZNA en waarop de BBI stelt dat BTW
moet verrekend worden. Ook is er het element van de parkings van ZNA Jan Palfijn, ZNA
Middelheim en ZNA Erasmus, waarbij BBI stelt dat voor publieke parkings ook BTW moet betaald
worden. Bij het Zorgbedrijf betreft het het foutief toepassen van BTW op elke vorm van
assistentiewoningen.
Mocht de BTW-unie deze gerechtelijke procedure winnen, dan wordt 8% interest per jaar op het
geconsigneerd bedrag betaald.
Op de vraag van raadslid Vliegen waarom het dwangbevel niet is toegevoegd bij het besluit,
verduidelijkt de voorzitter dat dit document zeer uitgebreid is en enkel op papier raadpleegbaar is.
Geïnteresseerden kunnen op aanvraag dit dwangbevel laten bezorgen.
Raadslid Vliegen vraagt of er al een idee is rond de financiële impact, waarop de voorzitter het woord
geeft aan financieel beheerder Erik Peeters.
Financieel Beheerder Erik Peeters stelt dat we zullen toegeven op een aantal commerciële activiteiten,
zoals o.a. het strijkatelier waarbij we BTW zullen moeten betalen op het product. In totaal 2.000,- euro
voor OCMW Antwerpen.
De voorzitter geeft aan dat we dossier per dossier zullen bekijken. Als de onderhandelingen met de BBI
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tot niets leiden, dan zal een gerechtelijke procedure worden ingeleid.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met 9 stemmen voo (Polis, De Vroey, Avonts, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 5 onthoudingen (Vliegen, Peeters, Scheck, van
Dorst en Vandecasteele), de financiële dienstverlening door Deloitte Belgium aan de BTW-eenheid in
het kader van het BTW-dwangbevel nr. 500/1735/73590 van 28 december 2016 goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, met 9 stemmen voo (Polis, De Vroey, Avonts, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 5 onthoudingen (Vliegen, Peeters, Scheck, van
Dorst en Vandecasteele), goed dat het Zorgbedrijf de kosten van de dienstverlening door Deloitte
Belgium intern zal verrekenen en de afrekening zal overmaken aan OCMW Antwerpen.
De raad voor maatschappelijk welzijn machtigt Deloitte Belgium om voor het OCMW Antwerpen op te
treden.
OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing
Schuldhulpverlening
24

2017_RMW_00068

Voorkomen van afsluiting drinkwater - Detectie en reparatie van waterlekken
bij kwetsbare klanten - MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Raadslid Avonts vestigt de aandacht op de goede en doeltreffende samenwerking van dit project. De
voorstellen worden concreet uitgewerkt en samen met deze partner zijn we op de goede weg naar een
sociaal waterbeleid.
Raadslid Vandecasteele bevestigt dat dit een goed initiatief is. Zij stelt voor of er bij detectie ook kan
gekeken worden naar zichtbare schimmelplekken wat voor heel wat gezondheidsproblemen zorgt. Zij
vraagt ook om in de toekomst dit probleem bij de oorzaak aan te pakken.
Raadslid Vandecasteele stelt dat het voor een huurder vaak moeilijk en risicovol is om de kosten te
verhalen op de eigenaar. Zij vraagt een aanpak waarbij ook effectief wordt opgevolgd of die kosten
terugbetaald worden door de huisbaas aan de huurder.
Verder vindt zij de doorverwijzing naar de huurdersbond een positieve stap. Vermits je op de
huurdersbond enkel beroep kan doen door het betalen van een jaarlijks lidmaatschap van 13 euro,
vraagt raadslid Vandecasteele om een collectieve aansluiting als OCMW Antwerpen in overweging te
nemen, zodat de klanten automatisch naar de huurdersbond kunnen door verwezen worden. Dit
initiatief zou dan ook kunnen doorgetrokken worden naar alle sociale verhuurders.
De voorzitter geeft aan dat OCMW Antwerpen reeds een contingent rond de huurdersbond heeft. Ook
het verhalen van gemaakte kosten op de huisbaas wordt zeer nauwgezet opgevolgd door de energiecel
of het betrokken sociaal centrum.
De schimmelproblemen worden op de agenda van de werkgroep waterfacturen gezet om te kijken of dit
een haalbare kaart is. De voorzitter deelt de bezorgdheid en zal de suggestie meenemen naar de
werkgroep.
Tenslotte geeft de voorzitter de lovende woorden van raadslid Avonts met plezier door naar de
medewerkers van de administratie, de energiecel en het departement Maatschappelijke Integratie.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist, unaniem, Levanto in te schakelen voor de detectie van
waterlekken bij kwetsbare klanten. Indien uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat de klant
behoeftig is, kan het OCMW de kosten ten laste nemen.
De Raad voor Maatschappelijk welzijn beslist, unaniem, dat het OCMW de kosten voor herstel van
lekken door een loodgieter ten laste kan nemen voor een maximumbedrag van 500 euro indien uit het
sociaal-financieel onderzoek blijkt dat de klant behoeftig is.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist, unaniem, de beslissingsbevoegdheid als volgt vast te
leggen:

 De kosten voor de lekdetectie (60 euro) worden beslist op niveau hoofdmaatschappelijk
werker.
 De kosten tot 200 euro worden beslist op niveau hoofdmaatschappelijk werker.
 De kosten tussen de 200 euro en 500 euro worden beslist op niveau Bijzonder Comité Sociale
Dienst.
Dak- en thuislozen
25

2017_RMW_00069

Nachtopvang dak- en thuislozen - Nachtopvang De Biekorf en Victor Addendum bij de uitvoeringsovereenkomst 01/01/2016 - 31/12/2017 MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

De voorzitter licht de reden van het addendum van ca. 700.000 euro toe: de continuering van de
reguliere werking van NOC De Biekorf en de financiering van de verruiming van de openingsuren. Dit
voor de periode van 01/01/2017 tot 31/12/2017.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, het addendum van de uitvoeringsovereenkomst
1 januari 2016 - 31 december 2017 - Nachtopvang De Biekorf en Victor goed.
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2017_RMW_00070

Kadans Wonen voor meerderjarige dak- en thuislozen uit Antwerpen met
meervoudige problematiek - Betoelagingsovereenkomst vzw De Vliering
2017-2019 - MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Bedrijfsdirecteur Anne Baré verduidelijkt dat de betoelatingsovereenkomst zowel op deze Raad voor
Maatschappelijk Welzijn als op het College van 03/02/2017 geagendeerd werd. Na het verzenden van
de agenda van de OCMW-raad heeft de juridische dienst van stad Antwerpen nog een aantal
verfijningen doorgevoerd:

 Vzw Free Clinic moet toegevoegd worden zowel bij de uitvoerder als bij de ondertekening
 Op blz. 1 moet “College” vervangen worden door “Gemeenteraad “
 Op blz. 2, artikel 2, punt 2.1 "voorwerp" moet toegevoegd worden dat de oproep deel uitmaakt
van deze overeenkomst

 Bij 2.2. "doelstellingen" moet toegevoegd worden dat door de ondertekening van deze
overeenkomst de uitvoerder verklaart dat hij deze zal uitvoeren met respect voor het
bestuursakkoord en de gemaakte politieke beleidskeuzes.

OCMW Antwerpen

13 / 18

Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen

Raadslid Vandecasteele betreurt dat dit een vermarkting is, waarbij geen debat gevoerd werd over de
grond van de zaak. Dit besluit is volgens haar niet geldig en had ook zoals bij de andere
projectoproepen opnieuw gelanceerd moeten worden.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keur, met 9 stemmen voor (Polis, De Vroey, Avonts,
Herremans, Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 5 onthoudingen (Vliegen, Peeters,
Scheck, van Dorst en Vandecasteele), de betoelagingsovereenkomst Kadans Wonen voor meerderjarige
dak- en thuislozen uit Antwerpen met meervoudige problematiek 2017 - 2019 met vzw De Vliering, in
samenwerking met vzw Free Clinic, goed.
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2017_RMW_00071

Uitbating inloopcentrum De Vaart - Projectoproep MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De gouverneur heeft op 14 december 2016 de beslissing 'Uitbating inloopcentrum De Vaart' van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2016 geschorst.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de projectoproep 'Uitbating van inloopcentrum De Vaart' goed.
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2017_RMW_00072

Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen Projectoproep - MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zet, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de uitvoering van haar beslissingen m.b.t. de projectoproep
"uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod voor dak- en thuislozen" stop.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de projectoproep 'Uitbouw van een laagdrempelig zorgaanbod
voor dak- en thuislozen' goed.
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2017_RMW_00073

Zorghostel voor meerderjarige dak- en thuislozen uit Antwerpen met
meervoudige problematiek waaronder verslaving aan drugs - Projectoproep
MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zet, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de beslissing 'Kadans - Projectoproep kandidaten Zorghostel
voor meerderjarige dak-en thuislozen uit Antwerpen met meervoudige problematiek - Kennisneming'
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 september 2016 stop.
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De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de projectoproep 'Zorghostel voor meerderjarige dak- en
thuislozen uit Antwerpen met meervoudige problematiek waaronder verslaving aan drugs' goed.
Stafdienst
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2017_RMW_00075

UIA project CURANT - goedkeuring toepassing RMI wetgeving en
vastleggen beslissingsflow individuele dossiers - MCOM_20170119 RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Op vraag van raadslid Avonts verduidelijkt de voorzitter dat UIA niet voor Universiteit Antwerpen
staat, maar voor Urban Innovative Actions.
Raadslid Avonts vraagt of ook bij particulier inwonen deze situatie als een tijdelijk verblijf wordt
beschouwd. De voorzitter stelt dat dit door het OCMW begeleid project geval per geval bekeken
wordt. Als iemand permanent uit de dakloosheid geraakt, dan krijgt betrokkene een installatiepremie.
Raadslid Laenens stelt dat Raadslid Avonts naar een concreet dossier verwijst, waar de regel rond
installatiepremie niet werd toegepast, omdat er een inschrijving in de gemeente had plaats gevonden.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, de voorgestelde toepassing van de RMI
wetgeving binnen het project CURANT goed.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, de voorgestelde beslissingsflow voor
individuele dossiers voor het project CURANT goed.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn duidt, unaniem, raadslid Alfons Duchateau aan als bevoegd
raadslid voor het project CURANT.
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2017_RMW_00076

Detectie kinderarmoede via onbetaalde schoolrekeningen Samenwerkingsovereenkomsten schooljaar 2016-2017. AG Stedelijk
Onderwijs, Go! Scholengroep Antwerpen, scholengemeenschap Anker MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Bekrachtiging
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bekrachtigt, unaniem, de samenwerkingsovereenkomsten in het
kader van detectie en aanpak van kinderarmoede voor schooljaar 2016-2017 met het Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, GO! Scholengroep Antwerpen en
scholengemeenschap Anker.

Maatschappelijke Ontplooiing
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2017_RMW_00077

Aanbieden van psychologische hulp ter preventie en detectie van
intrafamiliaal geweld bij daders en slachtoffers - Verlenging
uitvoeringsovereenkomst VAGGA van 1/1/2017 tot 30/6/2017 MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bekrachtigt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 onthoudingen (Vliegen, Peeters, Scheck, van
Dorst, Avonts en Vandecasteele), de goedkeuring van de verlenging van uitvoeringsovereenkomst met
VAGGA 'Aanbieden van psychologische hulp ter preventie en detectie van intrafamiliaal geweld bij
daders en slachtoffers' voor de periode van 01/01/2017 tot en met 30/06/2017.
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2017_RMW_00078

Aanbieden van psychologische hulp ter preventie en detectie van
intrafamiliaal geweld bij daders en slachtoffers - Open oproep MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zet, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de beslissing 'Aanbieden van psychologische hulp ter preventie
en detectie van intrafamiliaal geweld bij daders en slachtoffers' van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van 29 september 2016 stop.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, met 8 stemmen voor (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen tegen (Vliegen, Peeters, Scheck,
van Dorst, Avonts en Vandecasteele), de oproep 'Aanbieden van psychologische hulp ter preventie en
detectie van intrafamiliaal geweld bij daders en slachtoffers' goed.
Gemeenschappelijke Aankoopcentrale
diensten
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Bestek GAC/2016/4191 - Digitalisatie personeelsdossiers OCMW.
Stopzetting. Bestek GAC/2016/4364 - Externe digitalisering
personeelsdossiers Lange Gasthuisstraat. Bestek en procedure MCOM_20170119 - RMW_20170202 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, de stopzetting goed van bestek
GAC/2016/4191 voor het afsluiten van een overeenkomst inzake het digitaliseren van
personeelsdossiers.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt, unaniem, bestek GAC/2016/4364 goed voor het afsluiten
van een overeenkomst inzake externe digitalisering personeelsdossiers Lange Gasthuisstraat en keurt
eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt uitgeschreven.
Raadslid De Vroey wenst nog een bedanking te uiten namens de werking van de koepelorganisatie
voor de voedselverdeling. De afspraken met OCMW Antwerpen lopen zeer goed en ook de
samenwerking met de dienst Activering van ACSI is zeer stimulerend. Voor de toelevering op de
locaties werden sociaal tewerkgestelden ingezet, wat voor meer diversiteit zorgt en verjonging van het
team betekent.
INITIATIEFRECHT
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Voorstel tot beslissing van raadsleden Wendy van Dorst, Zander Vliegen,
Tatjana Scheck, Johan Peeters: OCMW voorzitter die goedgekeurd OCMW
raadsbesluit betreffende Scoutel naast zich neerlegt en weigert bestaande
noodopvang te gebruiken om mensen te helpen
AFGEVOERD

Raadslid Peeters wil onder de aandacht brengen dat in de individuele dossiers van de BCSD
voornamelijk vrouwen met kinderen, die in een precaire situatie zijn geraakt en hulp en steun vragen
bij OCMW Antwerpen, niet onmiddellijk worden verder geholpen. Ze kunnen na de openingsuren
niet meer terecht op de Dispatch op Linkeroever. Er wordt steeds gevraagd om hulp te zoeken binnen
hun eigen netwerk om een verblijfplaats te vinden. De opvang in Victor 4 & 5 is op dit moment
ontoereikend. De opvang in hotels werd op geen enkel moment besproken bij de budgetopmaak, noch
bij de evaluatie van de winterwerking van 2015-2016.
Tot verbazing stelde raadslid Peeters vast dat de voorzitter op geen enkel moment de OCMW-raad
consulteert en eigenhandig een aantal nieuwe pistes bewandelt, terwijl de OCMW-raad in januari 2016
heel duidelijk heeft gesteld dat er zou worden ingetekend op de door AG Vespa aangeboden
terbeschikkingstelling en tot de zomer 2016 gebruik zou worden gemaakt van het voormalige
Scoutshotel. Dit zou enkel gebruikt worden als noodopvang en enkel voor alleenstaande vrouwen met
kinderen.
Raadslid Peeters is verontrust dat de opvangcapaciteit niet volledig wordt benut en wenst hierover een
open debat te voeren, zodat de beslissing van januari 2016 wordt geïmplementeerd. Alleenstaande
vrouwen met kinderen mogen tijdens de winterperiode niet naar hotels gestuurd worden, maar moeten
gebruik kunnen maken van de infrastructuur in het Scoutel en voldoende begeleiding ontvangen.
Raadslid Avonts wil van de gelegenheid gebruik maken om aan te geven dat dit een signaal is dat het
woonbeleid niet aan de verwachtingen voldoet. Zowel de privé markt, de opvang in crisiswoningen
en de prijs-kwaliteit verhouding die niet in evenwicht is. Er is in de afgelopen jaren nog nooit een
debat inzake een verbetering van het woonbeleid gevoerd.
De voorzitter geeft aan dat het Scoutel wel degelijk gebruikt wordt. Hij betreurt de politieke strategie
om wekelijks op zondag dossiers in de pers te gooien, ingegeven uit profileringsdrang en niet uit
bezorgdheid om daklozen. Het besluit met AG Vespa van 28/01/2016 formuleert dat het voormalig
jeugdhotel Scoutel beantwoordt aan de noden van gezinsopvang en kan bij verhoogde druk op de
andere opvangcentra een oplossing bieden. Noch van de dienst Woonzekerheid, noch van de dispatch
zijn er sindsdien signalen ontvangen dat er een structureel tekort is aan opvangplaatsen in Antwerpen.
De voorzitter concludeert dat het zorghostel Scoutel gebruikt werd volgens zijn bestemming, nl. de
opvang van dakloze gezinnen. Per dossier werd steeds de juiste werkwijze ingezet, waarbij ook
eventueel het eigen netwerk werd aangesproken. Er wordt steeds opvang voorzien voor diegenen die
ofwel hun laatste domicilie in Antwerpen of een hulpverleningsband met Antwerpen hadden. Deze
gezonde insteek verschilt niet in deze van de vorige legislatuur.
Raadslid Peeters vraagt nogmaals om een dialoog en weerlegt de feiten. De mensen van het
middenveld beschrijven situaties die zich nu voordoen in Antwerpen. Hij hoopt in de toekomst niet
aan symptoombestrijding te doen, maar structurele hulp te bieden aan mensen in nood.
Raadslid De Vroey wil aangeven dat de oorzaak van de noodsituaties van alleenstaande vrouwen met
kinderen voornamelijk ligt in het intra-familiaal geweld, vaders en mannen die hun verantwoordelijk
niet nemen in hun gezin in de steek laten. Hij pleit voor een preventieve mentaliteitsverandering van
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mannen ten opzicht van hun gezin.
De voorzitter stelt voor dat raadslid Peeters het CAW contacteert om deze problematiek te bespreken.
Beslissing Raad voor Maatschappelijk Welzijn :
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist, met 8 stemmen tegen (Polis, De Vroey, Herremans,
Somers, Laenens, Bungeneers, Morel en Duchateau) en 6 stemmen voor (Vliegen, Peeters, Scheck, van
Dorst, Avonts en Vandecasteele) het voorstel tot beslissing van raadsleden van Dorst, Vliegen, Scheck
en Peeters, af te voeren.

2 februari 2017 21:51 - De voorzitter sluit de zitting
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