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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 mei 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 mei 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Wijziging personeelsformatie en organogram voor OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het OCMW 

 0,50 VTE contractuele functie maatschappelijk assistent (B1-3) wordt ingeschreven 

3. Rapportering organisatiebeheersing - mei 2019 - juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de 
algemeen directeur. 
  

4. Rapport klachtenbehandeling september 2019 - april 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het rapport van de klachtenbehandeling van 1 september 2019 tot en met 30 april 
2020. 

financiën 

5. Vaststelling jaarrekening 2019 OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van het dienstjaar 2019 van het OCMW Brecht 
vast. 
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 11.174.922 euro 
Uitgaven: 9.873.576 euro 
Saldo: 1.301.346 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 76.304 euro 
Uitgaven: 135.696 euro 
Tekort: -59.392 euro 
Andere 
Ontvangsten: 0 euro 
Uitgaven: 266.149 euro 
Tekort: -266.149 euro 
              
Vaste activa: 8.881.892,88 euro 
Vlottende activa:  5.777.682,68 euro 
Schuld: 6.942.135,70 euro 
Nettoactief: 7.717.439,86 euro 
 
Resultatenrekening 2019 
Kosten: 10.795.333,81 euro 
Opbrengsten: 11.280.182,28 euro 
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Overschot van het boekjaar: 484.848,47 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenteraad, de toezichthoudende overheid en 
de financieel directeur. 

6. Financiële rapportering juni 2020 

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

sociaal huis 

7. Aankoop deel perceel - Gasthuisstraat 3 - Ontwerpakte 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de ontwerpakte van een deel van het perceel 
Gasthuisstraat 3, kadastraal gekend onder sectie D, nummer 660/R P0001,  voor de prijs van 247.500,00 
euro. 
Artikel 2 
De akte zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie Marnef, algemeen 
directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 

8. Kennisname uniek jaarverslag OCMW Brecht 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het Uniek Jaarverslag OCMW Brecht 2019 dat aan 
POD-MI bezorgd werd ter verantwoording van ontvangen toelagen. 

9. Kennisname registratie erkende instelling voor schuldbemiddeling 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarlijkse registratie OCMW Brecht als erkende 
instelling voor schuldbemiddeling. 

lokale dienstencentra 

10. Kennisname jaarverslagen LDC Het Sluisken en LDC De Lindeboom 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarverslagen 2019 en kwaliteitsplanningen 2020 
van LDC Het Sluisken en LDC De Lindeboom. 

intergemeentelijke samenwerking 

11. Cipal - Algemene vergadering 25 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 25 juni 2020 goedgekeurd. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 
25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene Vergadering niet geldig 
zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende 
vergadering met dezelfde agenda. 
  
Artikel 3 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 
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Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


