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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 12 november 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 november 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
De geluidsopname van de RVMW d.d. 12 november 2020 wordt niet gebruikt wegens slechte kwaliteit. 

organisatie en personeel 

2. Goedkeuring uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en bijhorende aanpassingen RPR 

Besluit 
Artikel 1 
De Raad Voor Maatschappelijk Welzijn geeft goedkeuring aan de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 
voor de personeelsleden van OCMW van Brecht zoals voorgesteld door het Vast Bureau: 
Binnen de mogelijkheden om de koopkrachtverhoging van 1,1% te realiseren voor een bedrag van € 200 
wordt voorgesteld om een jaarlijkse toekenning aan personeelsleden van gemeente van: 
-       Een geschenkcheque ter gelegenheid van Kerstmis ter waarde van € 40; 
-       Ecocheques ter waarde van € 160 
De verhoging van de koopkracht is recurrent en moet dus ook in 2021 en de volgende jaren toegekend moet 
worden. 
De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel en de rechtspositieregeling van het woonzorgcentrum 
wordt hiertoe aangepast met de volgende wijzigingen:  
Artikel 239bis: geschenkencheque Brecht 
Aan het voltallige OCMW-personeel, met uitzondering van jobstudenten en personeel tewerkgesteld in het 
kader van artikel 60§7, wordt met ingang van december 2020 geschenkencheques toegekend. De  waarde 
van de geschenkencheque bedraagt een vast bedrag van € 40 en wordt uitgereikt ter gelegenheid van 
Kerstmis en dit onder de vorm van de cadeau cheque van het gemeentebestuur van Brecht.  Iedere 
medewerker die op 1 december in dienst is ontvangt in de loop van december deze cheque. 
 
Artikel 239ter: ecocheques  
Het voltallige OCMW-personeel, met uitzondering van jobstudenten en personeel tewerkgesteld in het kader 
van artikel 60§7, heeft recht op ecocheques met ingang van 2020. Het bedrag van de ecocheque bedraagt € 
160 voor een voltijds personeelslid met een volledige referteperiode. De referteperiode loopt van 1 januari tot 
en met 30 september van het in aanmerking te nemen jaar. Als het personeelslid niet het volledige salaris 
heeft ontvangen als titularis van een betrekking met volledige prestaties of onvolledige prestaties, wordt het 
bedrag verminderd in verhouding tot het salaris dat het werkelijk heeft ontvangen en dit volgens dezelfde 
voorwaarden en gelijkstellingen als de eindejaarstoelage. Voor een deeltijdse medewerker wordt het bedrag 
berekend volgens prestatiebreuk. 
Bij een ontslag om dringende redenen is er geen recht op ecocheques voor de lopende referteperiode. 
De ecocheques worden elektronisch opgeladen op een betaalkaart vóór 31 januari van het jaar volgend op 
de referteperiode. Ze zijn twee jaar geldig. 

financiën 

3. Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht: deel OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 met 
betrekking tot het OCMW vast met de kredieten voor 2020 en 2021: 
Exploitatie uitgaven: 10.468.021 en 11.329.772 
Exploitatie ontvangsten: 8.865.524 en 8.938.419 
Investeringen uitgaven: 600.639 en 1.097.084 
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Investeringen ontvangsten: 65.101 en 1.233.221 
Financiering uitgaven: 305.899 en 310.120 

4. Financiële rapportering december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


