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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het vast bureau van 10 december 2019 wordt goedgekeurd. 

SECRETARIAAT 

2. Aankoop gordijnen gemeenschappelijke ruimte DIO-woningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van gordijnen voor de gemeenschappelijke leefruimte van de 
DIO-woningen bij Interieurpunt Renders (Sint-Lenaartsebaan 155, 2390 Malle) voor een bedrag van 3 
493,13 euro, incl. btw en plaatsing. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

PERSONEEL 

3. Recht op arbeidsduurvermindering - verpleegkundige WZC 

FINANCIËN 

4. Betalingsmandaten – Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor een bedrag van 595 
044,73 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

5. Vaststelling tarieven voor dranken en versnaperingen in de cafetaria's van de dienstencentra 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de levering van dranken 
en versnaperingen in de dienstencentra. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de afnemer van de dranken en versnaperingen. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

Omschrijving tarief 

Frisdranken   

Water met gas 1,20 € 

Water zonder gas 1,20 € 

Cola 1,20 € 

Cola light 1,20 € 

Cola Zero 1,20 € 

Limonade 1,20 € 

Tonic 1,20 € 

Fruitsap 1,20 € 

Bitter lemon 1,20 € 

Ice tea 1,20 € 
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Bieren   

Pils 1,20 € 

Pils alcoholvrij 1,20 € 

Palm 1,50 € 

Palm Green (alcohol vrij) enkel in sluisken 1,50 € 

Hoegaarden (en Hoegaarden Rose in sluisken) 1,50 € 

Geuze (enkel sluisken) 1,50 € 

Kriek 1,50 € 

Trappist  2,20 € 

Trippel  2,20 € 

Duvel  2,20 € 

Kolonel (sluisken) 2,20 € 

Leffe 0,0% (sluisken) 2,20 € 

Warme dranken    

Koffie 1,20 € 

Deca  1,20 € 

Thee  1,20 € 

Chocolade melk 1,20 € 

Tomatensoep 1,20 € 

Kippensoep 1,20 € 

Erwtensoep  1,20 € 

1 l verse soep  1,50 € 

Thermos koffie (lindenboom) 11,00 € 

Thermos koffie (sluisken) 12,00 € 

Thermos thee (sluisken) 7,00 € 

Wijn    

Glas rood 2,00 € 

Glas wit 2,00 € 

Glas rosé 2,00 € 

Cava (sluisken) 2,50 € 

Versnaperingen   

Chips  zout 1,20 € 

Chips paprika 1,20 € 

Centwafel  1,20 € 

Chocolade  1,20 € 

Nat worstje 1,20 € 

Leowafel 1,20 € 

Wafel (lindenboom) 1,20 € 

Ijsje 1,20 € 

Ijsje diabeet (sluisken) 1,00 € 

 
Artikel 4 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte van 
een betalingsbewijs.  
Artikel 5 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag wordt de drank of de versnapering niet geleverd. 
Artikel 6 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 7 Opheffing vorige reglementen 
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Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

6. Vaststelling tarieven voor de mindermobielencentrale 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het lidmaatschap van de 
mindermobielencentrale, en op de kilometervergoeding in het kader van verplaatsingen met de 
mindermobielencentrale. 
Artikel 2 Definities 
Onder enkelvoudig lidmaatschap moet worden verstaan het lidmaatschap voor 1 persoon, doorgaans een 
alleenstaande. 
Onder lidmaatschap voor een echtpaar moet worden verstaan het lidmaatschap voor 2 personen, in de echt 
verbonden, of wettelijk of feitelijk samenwonend. 
Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december, en wordt, indien gewenst, 
verlengd per kalenderjaar. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap voor minder dan 1 jaar aan te vragen. 
Er wordt wel een ander tarief gehanteerd voor een lidmaatschap dat pas ingaat vanaf juli van een lopend 
jaar. 
Voor de afstand van de kilometervergoeding wordt rekening gehouden met een afstand tot op 1 cijfer na de 
komma (bv 7,6 km). 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het lidmaatschap of de afnemer van ritten van de 
mindermobielencentrale. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 enkelvoudig lidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december : 10 euro 

 enkelvoudig lidmaatschap vanaf 1 juli of later tot en met 31 december : 5 euro 

 lidmaatschap voor een echtpaar van 1 januari tot en met 31 december : 15 euro 

 lidmaatschap voor een echtpaar vanaf 1 juli of later tot en met 31 december : 7,5 euro 
Het bedrag voor de kilometervergoeding wordt bepaald op 0,30 euro. 
Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden 
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de aangevraagde ritten wordt een retributie toegepast 
afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail, telefonisch of aan het onthaal werd kenbaar 
gemaakt. De annulering moet steeds gebeuren via telefoon of via e-mail op hetsluisken@ocmwbrecht.be of 
delindenboom@ocmwbrecht.be. Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot één dag voor datum van 
gebruik. Annuleringen na dit tijdstip geven aanleiding tot het betalen van de retributie.  
Artikel 6 Wijze van betaling 
De retributie van het lidmaatschap wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld 
bancontact, tegen afgifte van een betalingsbewijs.  
Voor de kilometervergoeding betalen de gebruikers maandelijks na ontvangst van de rekening door 
overschrijving op een financiële rekening van het OCMW.  
Artikel 7 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag van het lidmaatschap kunnen de gebruikers geen ritten 
aanvragen. 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis 
eerste aanmaning worden verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt 
telkens een kost van 20,00 euro aangerekend voor de verzending. Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt 
en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost 
van 20,00 euro aangerekend. Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Voor het aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de 
gerechtsdeurwaarder wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur 
zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn 
bevoegd. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 9 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

7. Vaststelling tarieven voor de handicar 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de kilometervergoeding 
in het kader van verplaatsingen met de handicar. 
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Artikel 2 Definities 
Voor de afstand van de kilometervergoeding wordt rekening gehouden met een afstand tot op 1 cijfer na de 
komma (bv 7,6 km). 
Artikel 3 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de afnemer van ritten van de handicar. 
Artikel 4 Tarief 
De retributie van de kilometervergoeding wordt vastgesteld als volgt: 

 inwoners van Brecht : 0,20 euro 

 niet-inwoners van Brecht : 0,30 euro 

 groepen : 0,60 euro 
Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden 
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de aangevraagde ritten wordt een retributie toegepast 
afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail, telefonisch of aan het onthaal werd kenbaar 
gemaakt. De annulering moet steeds gebeuren via telefoon of via e-mail op hetsluisken@ocmwbrecht.be of 
delindenboom@ocmwbrecht.be. Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot één dag voor datum van 
gebruik. Annuleringen na dit tijdstip geven aanleiding tot het betalen van de retributie.  
Artikel 6 Wijze van betaling 
Voor de kilometervergoeding betalen de gebruikers maandelijks na ontvangst van de rekening door 
overschrijving op een financiële rekening van het OCMW.  
Artikel 7 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis 
eerste aanmaning worden verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt 
telkens een kost van 20,00 euro aangerekend voor de verzending. Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt 
en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost 
van 20,00 euro aangerekend. Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Voor het aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de 
gerechtsdeurwaarder wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur 
zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn 
bevoegd. 
Artikel 8 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 9 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

8. Vaststelling tarieven voor maaltijden in dienstencentra en maaltijden geleverd aan huis 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de levering van 
maaltijden in de dienstencentra of aan huis. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de afnemer van maaltijden. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld op 7 euro per maaltijd. 
Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden 
Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de aangevraagde maaltijd wordt een retributie toegepast 
afhankelijk van het moment waarop de annulering via e-mail, telefonisch of aan het onthaal werd kenbaar 
gemaakt. De annulering moet steeds gebeuren via telefoon of via e-mail op hetsluisken@ocmwbrecht.be of 
delindenboom@ocmwbrecht.be. Gebruikers kunnen kosteloos annuleren tot één dag voor datum van 
gebruik. Annuleringen na dit tijdstip geven aanleiding tot het betalen van de retributie.  
Artikel 5 Wijze van betaling 
De retributie wordt ofwel contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte 
van een betalingsbewijs, ofwel maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een 
financiële rekening van het OCMW.  
Artikel 6 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis 
eerste aanmaning worden verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt 
telkens een kost van 20,00 euro aangerekend voor de verzending. Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt 
en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost 
van 20,00 euro aangerekend. Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Voor het aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de 
gerechtsdeurwaarder wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur 
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zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn 
bevoegd. 
Artikel 7 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 8 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

9. Vaststelling tarieven voor was- en droogautomaat, bad met hulp en verwendag in de 
dienstencentra 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het gebruik van een 
was- en droogautomaat, bad met hulp en verwendag in de dienstencentra. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de afnemer van de dienstverlening. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 wasautomaat : 1,80 euro per wasbeurt 

 droogautomaat : 1,20 euro per droogbeurt 

 bad met hulp : 5,35 euro per bad 

 verwendag : 15 euro per persoon per dag 
Artikel 4 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte van 
een betalingsbewijs, ofwel maandelijks na ontvangst van de rekening door overschrijving op een financiële 
rekening van het OCMW.  
Artikel 5 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn, zal een gratis 
eerste aanmaning worden verzonden. Voor een tweede, en desgevallend elke volgende, aanmaning wordt 
telkens een kost van 20,00 euro aangerekend voor de verzending. Als de debiteur een afbetalingsplan krijgt 
en dit vervolgens niet nakomt, wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost 
van 20,00 euro aangerekend. Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 
dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 
schuldvorderingen. Voor het aanmaken van dit dwangbevel en het overmaken van een dossier aan de 
gerechtsdeurwaarder wordt een kost van 30,00 euro aangerekend. Bij betwisting kan het gemeentebestuur 
zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn 
bevoegd. 
Artikel 6 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 7 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

10. Jaarlijkse indexering dagprijzen SF Het Sluisken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring om een indexverhoging, via mededeling, door te voeren van de 
dagprijs van onze serviceflats Het Sluisken vanaf 01/02/2020. 
Artikel 2 
De nieuwe dagprijs bedraagt 22,59€/dag voor bewoners voor 01/07/2017 en 25,50€/dag voor bewoners na 
01/07/2017, en dit met ingang vanaf 01/02/2020, op basis van bovenvermelde berekening. 
Artikel 3 
De indexaanpassing wordt via het elektronisch loket, module prijszetting, van Zorg en Gezondheid, 
ingegeven. 

11. Jaarlijkse indexering dagprijzen SF 't Zand 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring om een indexverhoging, via mededeling, door te voeren van de 
dagprijzen van SF 't Zand vanaf 01/02/2019. 
Artikel 2 
De nieuwe dagprijs voor serviceflat 1 slaapkamer bedraagt vanaf 01/02/2020 26,04€ voor bewoners voor 
01/07/2017 en 29,07€ voor bewoners na 01/07/2017. 
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Artikel 3 
De nieuwe dagprijs voor serviceflat 2 slaapkamers bedraagt vanaf 01/02/2020 29,49€ voor bewoners voor 
01/07/2017 en 32,47€ voor bewoners na 01/07/2017. 
Artikel 4 
De indexaanpassing wordt via het elektronisch loket, module prijszetting, van Zorg en Gezondheid, 
ingegeven. 

12. Jaarlijkse indexering dagprijzen CVK en WZC Sint-Maria 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau verleent haar goedkeuring met de indexering van de dagprijzen van WZC Sint-Maria per 
01/02/2020 als volgt: 
- 1-persoonskamer voor 01/07/2017: 54,96 € x index november 2019 (133,29) / index januari 2019 (132,40) 
= 55,33 € 
- 1-persoonskamer na 01/07/2017: 57,46 € x index november 2019 (133,29) / index januari 2019 (132,40) = 
57,84 € 
- 2-persoonskamer echtpaar: 88,70 € x  index november 2019 (133,29) / index januari 2019 (132,40) = 89,29 
€ 
- 2-persoonskamer apart: 50,57 € x index november 2019 (133,29) / index januari 2019 (132,40) = 50,91 € 
Artikel 2 
De dagprijs voor het centrum voor kortverblijf bedraagt 57,84 € vanaf 01/02/2020. 
Artikel 3 
De indexaanpassing wordt via het elektronisch loket, module prijszetting, van Zorg en Gezondheid, 
ingegeven. 

LOKALE DIENSTENCENTRA 

13. Aankoop gordijnen LDC Het Sluisken 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van gordijnen voor de gemeenschappelijke leefruimte van 
LDC Het Sluisken bij Interieurpunt Renders (Sint-Lenaartsebaan 155, 2390 Malle) voor een bedrag van 3 
493,13 euro, incl. btw en plaatsing. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter vast bureau 
 


