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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 9 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 mei 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Deontologische code voor mandatarissen 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de deontologische code voor mandatarissen. 
Artikel 2 
Afschrift van de deontologische code wordt bezorgd aan de mandatarissen. 

3. Organisatiebeheersing 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de leidraad organisatiebeheersing, opgesteld door Audit 
Vlaanderen, goed als leidraad voor organisatiebeheersing binnen het OCMW. 
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de 
algemeen directeur. 
  

financiën 

4. Jaarrekening 2018 OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van het dienstjaar 2018 van het OCMW Brecht 
vast. 
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 11.019.957 euro 
Uitgaven: 10.045.649 euro 
Saldo: 974.308 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 75.402 euro 
Uitgaven: 216.597 euro 
Tekort: -141.195 euro 
Andere 
Ontvangsten: 0 euro 
Uitgaven: 290.590 euro 
Tekort: -290.590 euro 
            
Vaste activa: 9.121.207 euro 
Vlottende activa: 5.853.444 euro 
Schuld: 7.648.002 euro 
Nettoactief: 7.326.649 euro 
  
Resultatenrekening 2018 
Kosten: 10.355.280 euro 
Opbrengsten: 11.165.795 euro 
Overschot van het boekjaar: 810.515 euro 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
directeur. 

5. Financiële rapportering juni 2019 

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

woonzorgcentrum 

6. Erfpacht Dio woningen addendum 

Besluit 
Artikel 1  
De OCMW-raad gaat akkoord met het voorgestelde addendum aan de erfpachtovereenkomst afgesloten 
tussen OCMW Brecht en De Voorkempen-H.E. in het kader van de realisatie van DIO- en aanleunwoningen. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Voorkempen - H.E. 

intergemeentelijke samenwerking 

7. Igean Dienstverlening - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal 
gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 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 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u evenals van 
alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur 
8.  Benoemen van de leden van de adviescomités. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 28.06.2019 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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9. Stopzetting deelname Selab 

Besluit 
Artikel 1  
De raad voor maatscahppelijk welzijn gaat akkoord om de deelname van Brecht aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Selab niet te verlengen bij afloop van het project, zijnde 31.12.2019.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan het bestuur van Selab 
en de overige deelnemende besturen. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


