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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Afsprakennota telewerk - Bijlage bij het arbeidsreglement 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de afsprakennota telewerk goed.  De afsprakennota telewerk 
wordt als bijlage toegevoegd aan het arbeidsreglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. 

financiën 

3. Deelname aan kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 van de 
federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om deel te nemen aan en aangesloten te blijven bij de 
kaderovereenkomst van de FPD-GSD voor de hospitalisatieverzekering voor 2022-2025. 
Artikel 2 
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor zijn 
statutaire en contractuele personeelsleden. Nevenverzekerden (gezinsleden van personeelsleden) kunnen 
ook aansluiten maar steeds op eigen kosten. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan FPD-GSD voor 31 maart 2021. 

4. Verkoop perceel landbouwgrond Brecht Eyndhoven aan Vochten Dirk - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring om het perceel gekend onder Brecht, 2de 
afdeling H469P en H470P voor een totale oppervlakte van respectievelijk 
7 575 m² en 630 m² te verkopen aan de Heer Vochten Dirk, Abdijlaan 4 bus c voor een bedrag van 73 845 
euro. Alle kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper.  
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de ontwerpakte. 
Artikel 3 
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur, 
worden gemachtigd de akte van verkoop te ondertekenen voor notaris De Sadeleer te Brecht die de akte zal 
verlijden. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 

5. Verkoop perceel landbouwgrond Loenhout, Winkelsweg aan Vermeiren Jozef - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring om het perceel gekend onder Wuustwezel, 3de 
afdeling E75a, Winkelsweg voor een totale oppervlakte van 7 978 m² te verkopen aan de Heer en Mevrouw 
Vermeiren – Anthonissen, Heikenweg 28 te 2990 Wuustwezel voor een bedrag van 87 758  euro.  Alle 
kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper. 
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Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de ontwerpakte. 
Artikel 3 
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur, 
worden gemachtigd de akte van verkoop te ondertekenen voor notaris Vermander te Wuustwezel die de 
akte zal verlijden. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander en aan de financieel directeur. 

6. Verzaking pachtovereenkomst door pachter - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de ontwerpakte voor de pachtverzaking 
door de huidige pachter van volgende percelen gekend onder Brecht, 2de afdeling Leeg Heiken sectie H284P 
voor 4ha 44a 10ca; sectie H285P voor 3ha 44a 60ca; sectie H284/02P voor 8a 30ca en sectie H285/02P 
voor 2a 10ca. De afgaande pachter heeft recht op één globale vergoeding van 6 035,68 euro van het 
OCMW Brecht. Deze vergoeding zal doorgerekend worden aan de uiteindelijke kopers van de gronden. 
Artikel 2 
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur, 
worden gemachtigd de akte van pachtverzaking te ondertekenen voor notaris Vermander te Brecht die de 
akte zal verlijden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander en aan de financieel directeur. 
  

sociaal huis 

7. Nominatieve subsidie regionaal praatcafé dementie Dwaallicht 2021 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring voor de subsidiëring van het initiatief Dwaallicht 
voor een bedrag van 700 euro voor het werkingsjaar 2021 op basis van bovenvermelde motivatie. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan directeur WZC en financiële dienst. 

aanvullende agenda 

8. Vraag: Begrafenis voor mensen in armoede - P. Van Assche 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


