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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 29 oktober 2020 - Bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden omwille van de 
Coronacrisis. Dit zal aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis COVID-
19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal deel te 
nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld. 
Artikel 2 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 29 oktober 2020. 
Artikel 3 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Huishoudelijk reglement OCMW-raad 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
Artikel 2 
Afschrift van het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de raadsleden. 

3. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. 

financiën 

4. Goedkeuring nominatieve subsidies 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020: 

KVG 500 euro 

Kinderwelzijn + Consultatiebureau jonge kind Elk 375 euro 

Ziekenzorg SL, SJ, Overbroek Elk 600 euro 

Rode Kruis Brecht, SL, SJ Elk 170 euro 

Dwaallicht 700 euro 

Artikel 2 
De raad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020 met volgende bijkomende 
voorwaarden: jaarverslag en inhoudelijke + financiële verantwoording over de besteding van de middelen: 

Kinderopvang Brecht vzw 5000 euro 

Feestvarken vzw 1710 euro 

sociaal huis 

5. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - ELZ Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het ontwerp van de overeenkomst van de zorgraad 
ELZ Voorkempen in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie 
aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken'. 
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Aan medewerkers van de sociale dienst/lokale dienstencentra/gemeente wordt de mogelijkheid gegeven om 
mee te werken aan contacttracing van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben. Hiervoor 
wordt een totale personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de epidemie. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale dienst en aan de zorgraad van ELZ 
Voorkempen. 

intergemeentelijke samenwerking 

6. Cipal - Algemene vergadering - 10 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, schepen Charlotte Beyers, wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 10 december 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 en aan C. Beyers. 

7. Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, T. Vandekeere, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

8. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021 
3.  innovatiefonds - bepalen bijdrage. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, T. Vandekeere, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 
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