
1 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 oktober 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

financiën 

2. Budgetwijziging 1 2019 OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de eerste budgetwijziging van 2019 goed als volgt: 
- verhoging exploitatieuitgaven met 90.200 euro 
- verhoging exploitatieontvangsten met 90.200 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 354.712 euro 
- verlaging bestemde gelden met 322.827 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 2.902.377 euro 
- Resultaat op kasbasis: 2.233.272 euro 
- Autofinancieringsmarge: 2.920 euro 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit en de digitale rapportering wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de 
hogere overheid. 

3. Delegatie van de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de vaststelling 
tarieven aan het vast bureau 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 
 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
Delegatie wordt verleend aan het vast bureau voor het vastleggen van de tarieven en de wijze van inning 
van de retributies voor de volgende producten en prestaties: 

 bijwonen van opvoeringen (muziek, dans, toneel, lezingen,…) 

 deelnemen aan activiteiten (uitstappen, sportactiviteiten, animatie, workshops…)  

 het ter beschikking stellen van producten bij activiteiten, evenementen en opvoeringen (publicaties 
en producten voor het publiek, dranken en versnaperingen, …)  

 consumpties  

 droog- en wasautomaten  

 andere prestaties van de lokale dienstencentra 
De retributie is verschuldigd door diegene die een voorstelling bijwoont, aan een activiteit deelneemt of een 
consumptie of een product ter beschikking krijgt, en dit tegen aflevering van een toegangsticket, een 
deelname-of inschrijvingsbewijs, een betalingsbewijs, een consumptie of een product, prestatie of dienst.  
Artikel 3 Tarieven 
De tarieven dienen redelijk en in verhouding tot de dienstverlening en kostprijs te zijn. De delegatie aan het 
vast bureau is beperkt tot een bedrag van maximum 150 euro per 
persoon/activiteit/product/uitstap/opvoering.  
Artikel 4 Toezicht 
Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en bekendgemaakt 
overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur. 
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intergemeentelijke samenwerking 

4. Igean dienstverlening - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 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 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 11.12.2019 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. 
  

5. Igean milieu en veiligheid - buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige 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 11.12.2019 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 2020 
2.  goedkeuren van de begroting 2020 
3.  goedkeuren van het ondernemingsplan 2019 – 2024 
4.  innovatiefonds - bepalen bijdrage 
5.  benoemen bestuurder raad van bestuur 
6.  benoemen van 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 11.12.2019 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. 

6. Cipal - Buitengewone algemene vergadering 12 december 2019 - spoedbehandeling 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 25 oktober 2019, 
goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van Cipal van 
12 december 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 3 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 
  
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


