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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 6 mei 2021 

Beknopte omschrijving 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 6 mei 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. Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst W. Verheyen d.d. 26 april 2021 

Beknopte omschrijving 
Door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt akte genomen van het ontslag van W. Verheyen als lid van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst d.d. 26 april 2021. 

3. B. Van Riel - lid bijzonder comité van de sociale dienst - eedaflegging - aktename 

Beknopte omschrijving 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanstelling van dhr. Ben Van Riel als lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 

4. Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te 
versterken - bekrachtiging 

Beknopte omschrijving 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau in zitting van 25 mei 2021 
waarin kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, 19 maart 2021 en 7 mei 
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau in zitting van 25 mei 2021 
waarin kennis wordt genomen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde 
addendum met bijlagen en werd goedgekeurd. 

5. Rapportering organisatiebeheersing - Juni 2020-mei 2021 

Beknopte omschrijving 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geïntegreerde rapportering over periode juni 2020 - 
mei 2021 zoals opgesteld door de algemeen directeur. 

financiën 

6. Selectieleidraad verzekeringen gemeente - OCMW Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021/023 

Beknopte omschrijving 
De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Selectieleidraad 
verzekeringen gemeente - OCMW Brecht”, opgesteld door de ontwerper, Verzekeringskantoor Van Dessel 
NV,  Misstraat 112 te 2590 Berlaar worden goedgekeurd. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

7. Gunningsleidraad raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor lokaal bestuur OCMW 
Brecht 

Beknopte omschrijving 
De Raad van maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de gunningsleidraad voor de 
'Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor lokaal bestuur Brecht'. 
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8. Jaarrekening 2020 OCMW Brecht 

Beknopte omschrijving 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2020 voor het OCMW Brecht vast. 

9. Financiële rapportering juni 2021 

Beknopte omschrijving 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 

intergemeentelijke samenwerking 

10. Cipal - Algemene vergadering van 24 juni 2021 

Beknopte omschrijving 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 
24 juni 2021 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. 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal. 

11. Igean dienstverlening - Algemene vergadering 25 juni 2021 

Beknopte omschrijving 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die 
digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 
19.00 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 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 
 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking 
over de 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. 

12. Igean milieu en veiligheid - Algemene vergadering 25 juni 2021 

Beknopte omschrijving 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 
19.00 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 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 
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De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25.06.2021 deel te nemen aan de bespreking 
over de 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. 
 

 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


