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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 februari 2019  

Besluit 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 februari 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. Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel -  toevoeging opdrachthouderschap 

Besluit 
Artikel 1  
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf 1 maart 2019: 
  
Titel III. De waarneming van een hogere functie/het  opdrachthouderschap  
Hoofdstuk I. De waarneming van een hogere functie 
--- 
Hoofdstuk II. Het opdrachthouderschap 
Art.  148 bis   Onder opdrachthouderschap wordt verstaan: de belasting van een personeelslid in dienst met 
een in de tijd beperkte opdracht die zijn functie, naar taakinhoud, verantwoordelijkheden en functievereisten 
aanzienlijk verzwaart. De toekenning van opdrachthouderschap kan voor een maximale duur van 12 
maanden en is éénmaal verlengbaar met 12 maanden. 
De opdrachthouderschap kan alleen toegepast worden op functies in graden van niveau A, B en C en op 
personeelsleden die de proeftijd beëindigd hebben. 
Art . 148 ter  De algemeen directeur brengt de personeelsleden die daartoe wegens de aard van de functie in 
aanmerking komen, op de hoogte van de opdracht met het oog op de kandidaatstelling. 
De mededeling bevat een inhoudelijk omschrijving van de opdracht en van de gevraagde competenties en 
vermeldt de uiterste termijn voor de indiening van de kandidaturen voor de opdracht. 
De algemeen directeur toetst de ingediende kandidaturen aan de opdracht en aan de daarvoor geldende 
competentievereisten en beslist op basis van een vergelijking van de kandidaten over de toewijzing van de 
opdracht. 
Onder personeelsleden die daartoe wegens de aard van hun functie in aanmerking komen, worden verstaan 
personeelsleden die nuttige terreinkennis hebben voor de opdracht, personeelsleden die ervaring hebben 
met projectmatig werken en die daartoe de nodige competenties hebben ontwikkeld. 
Art . 148 quater  De opdrachthouder krijgt voor de duur van de opdracht een toelage als vastgesteld in artikel 
225 bis. 
  
Hoofdstuk IV. De andere toelagen 
  
Afdeling I. De toelage voor het waarnemen van een hogere functie. 
--- 
Afdeling II. De gevarentoelage 
--- 
Afdeling III. De toelage voor opdrachthouderschap 
Art.  213 bis  De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan de toelage die het personeelslid zou 
ontvangen als het een functie van de naast hogere graad, zoals vastgesteld in artikel 148 quater zou 
waarnemen. De toelage wordt maandelijks samen met het salaris uitbetaald. 
  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 

intergemeentelijke samenwerking 

3. Cipal - Raad van Bestuur 

Besluit 
Gezamenlijke voordrachtslijst - Goedgekeurd met een parigheid van stemmen.  

Besluitenlijst  van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van donderdag 14 maart 2019  



2 

Koen Paredaens (gemeente Zoersel) vertegenwoordiger  gemeente Brecht: Koen Paredaens  - 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1  
De  raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed. 
Artikel 2  
De raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan:  
Koen Paredaens  
Artikel 3  
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van 
Cipal van 22 maart 2019 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 4  
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 
  

4. Cipal - Aanstelling afgevaardigde - Algemene Ver gaderingen 

Besluit 
  
Artikel 1  
Als vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de duur van de 
legislatuur 2019-2024, aangeduid: 
Mevrouw Charlotte Beyers (schepen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht, Charlotte.beyers@brecht.be, gsm 0468 
41 10 00)met als plaatsvervanger Kris Kenis [gemeenteraadslid, Gemeentepark 1,2960 Brecht, 
kris.kenis@brecht.be, 0479 75 94 18).                      
Artikel 2  
De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen 
daarvan aan Cipal. 

5. Igean Dienstverlening - Raad van bestuur 

Besluit 
Voordrachtslijst goedgekeurd met eenparigheid van s temmen  
Vertegenwoordiger Dieter Wouters (gemeente Wuustwez el) uit deze voordrachtslijst voor gemeente 
Brecht  : Met 28 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van 
Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris 
Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De 
Beuckelaer), 1 stem tegen (Luc Torfs) 
Artikel 1  
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur 
van IGEAN dienstverlening. 
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 De raad: 

1. keurt deze lijst goed en 
2. duidt (uit deze lijst) volgende kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van IGEAN 

dienstverlening aan om het OCMW te vertegenwoordigen: Dieter Wouters  
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 
  

6. Igean Dienstverlening - Aanstelling afgevaardigd en - Algemene Vergadering 

Besluit 
Artikel 1  
De OCMW-raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN dienstverlening: 
Algemene vergadering  
Vertegenwoordiger Tatiana Vandekeere  (Gemeenteraadslid) 
Plaatsvervanger Kelly Van Looy (gemeenteraadslid) 
Beleidsgroep energie  
Vertegenwoordiger Kris Janssens (schepen) 
Plaatsvervanger Eline Peeters (schepen). 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

7. Igean Dienstverlenig - BAV - 20 maart 2019 - Age nda 

Besluit 
Artikel 1  
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te 
Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 
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Artikel 2  
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 20.03.2019 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 - Raad van bestuur 

Besluit 
 
Artikel 1  
De raad neemt kennis van de lijst met de 15 voorgestelde kandidaat-bestuurders voor de raad van bestuur 
van IGEAN milieu & veiligheid. 
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De raad keurt deze lijst goed en draagt Charlotte Beyers voor. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
  
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 

9. Igean Milieu en Veiligheid - Aanstelling afgevaa rdigden - Algemene Vergadering 

Besluit 
  
Artikel 1  
De raad duidt volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan voor IGEAN milieu & veiligheid: 
Algemene vergadering  
Vertegenwoordiger: Tatiana Vandekeere (gemeenteraadslid) 
Plaatsvervanger: Kelly Van Looy 
Adviescomité veiligheid  
Vertegenwoordiger: Sven Deckers 
Deze aanstellingen gelden in principe voor de volledige legislatuur 2019 – 2024. 
Artikel 2  
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 
 

10. Igean Milieu en Veiligheid - Aanstelling afgeva ardigden - BAV 

Besluit 
Goedkeuring voordrachtslijst - vertegenwoordiger Charlotte Beyers - eenparigheid van stemmen 
Artikel 1  
De raad neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & 
veiligheid die zal gehouden worden in de burelen van IGEAN, gelegen aan de Doornaardstraat 60 te 
Wommelgem op woensdag 20.03.2019 om 19 u evenals van alle daarbij horende documenten en keurt op 
basis hiervan de benoeming goed van volgende leden voor de raad van bestuur: 
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De gemeenteraad keurt deze lijst goed en zal Charlotte Beyers voordragen. 
Deze voordracht geldt in principe voor de volledige legislatuur 2019-2024. 
  
  
Artikel 2  
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 20.03.2019 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. 

11. Aanstelling afgevaardigde algemene vergadering Sociale Huisvestingsmaatschappij De 
Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1  
Als afgevaardigde van de RVMW Brecht voor de algemene vergadering van de sociale 
huisvestingsmaatschappij wordt Kris Kenis aangesteld. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan SVK De Voorkempen en aan Kris Kenis. 

aanvullende agenda 

12. Aanvullend agendapunt bij hoogdringendheid - Aa nstelling afgevaardigden Kina - Raad van 
bestuur - Algemene vergadering 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de afstand van de kandidatuur van raadslid K. Van Looy als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht voor de algemene vergadering van Kina p.v. 
Artikel 2 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot afvaardiging van het OCMW Brecht in de Algemene 
Vergadering van KINA p.v.: 
 - Kris Kenis (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
 - Peter Ballière 
Artikel 3 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot plaatsvervanger van de afvaardiging van het OCMW in de 
Algemene Vergadering van KINA p.v. 
- Leo Nicolaï (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
- Natalie Schoonbaert 
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Artikel 4 
Dhr. Peter Ballière wordt als kandidaat voorgedragen om te zetelen in de Raad van Bestuur van KINA p.v. 
Artikel 5 
Overeenkomstig artikel 330 §1 van het decreet Lokaal Bestuur wordt deze beslissing via een vermelding op 
de lijst ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid en overeenkomstig artikel 285 §2  van het 
decreet Lokaal Bestuur bekend gemaakt via de lokale webtoepassing.   
 
 
 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 


