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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Sofie Faes, Raadslid 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 11 april 2019 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017. 
Het huishoudelijk reglement van de RVMW d.d. 17 januari 2019. 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 11 april 2019 dat acht dagen voor de huidige 
zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom. 
De voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst is verontschuldigd. 
De voorzitter meldt ook dat raadslid S. Faes in bevallingsverlof is en dat mevr. C. Covens in de 
gemeenteraad zal aangsteld wordt om raadslid S. Faes tijdelijk te vervangen. 
Tijdens de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn wordt een gepaste toelichting gegeven door voorzitter L. 
Nicolaï. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, namelijk 9 mei 2019, vanaf 
1:16 min tot en met 2.17 min. 

Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 7 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Marianne Van den Lemmer, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 april 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

financiën 

2. Vaststelling voorwaarden visumplicht 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 177, 266, 267 en 273 
Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 
2018 
Beslissing RVMW van 15 december 2009 betreffende de voorwaarden van de visumplicht 
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Historiek 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid 
instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact. 
Artikel 266 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat financiële verrichtingen die resulteren in een uitgaande 
nettokasstroom onderworpen zijn aan een voorafgaand visum voordat enige verbintenis kan worden 
aangegaan. De financieel directeur onderzoekt de wetmatigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
verbintenissen. De financieel directeur kan voorwaarden koppelen aan een visum of een visum weigeren, 
mits motivering. De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting. 
Artikel 99 van het BBC-besluit stelt echter dat bepaalde categorieën steeds onderworpen zijn aan een 
visum:  

 de aanstelling van statutaire personeelsleden 

 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur 

 de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer 

 de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan 50.000 euro of verbintenissen die een 
contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan 
25.000 euro 

 de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan 10.000 euro 
Tot heden werd er een visum afgeleverd volgens het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2009 voor 
uitgaven vanaf 25.000 euro excl. btw.  

Motivatie 
De raad bepaalt de voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle op de wettigheid en 
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen uitoefent. De raad kan ook bepaalde categorieën van 
verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.  
De financieel directeur adviseert om vanaf heden verrichtingen onder de 10.000 euro excl. btw uit te sluiten 
van de visumverplichting. Ondanks het feit dat in de wetgeving overheidsopdrachten de tendens bestaat om 
de grensbedragen voor de 'aanvaarde factuur' en onderhandelingsprocedures op te trekken, blijft een 
controle op de wetmatigheid en regelmatigheid en in het bijzonder de kredietcontrole een belangrijk 
aandachtspunt. In de praktijk worden alle voorgenomen verrichtingen met een financiële impact van boven 
10.000 euro excl. btw dus onderworpen aan een visumverplichting, of het nu gaat om een 
overheidsopdracht, een aanstelling van personeel, een subsidie, contracten,... De voorwaarden waaronder 
de financieel directeur de controle uitoefent kunnen behouden blijven zoals in het vroegere besluit. 
Deze werkwijze is volledig identiek als in de gemeente. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 2.18 min tot en 
met 3.19 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn sluit alle verrichtingen met een budgettaire of financiële impact 
waarvan het bedrag lager is dan 10.000 euro excl. btw uit van de visumverplichting.  
Voor verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar, mag het bedrag niet hoger 
zijn dan 10.000 euro excl. btw per jaar. 
Artikel 2 
De aanstellingen van contractuele personeelsleden van minder dan één jaar worden uitgesloten van de 
visumverplichting. Bij opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden 
aangenomen voor de toepassing van deze bepaling. 
Artikel 3 
De financieel directeur beschikt over een termijn van maximum 20 kalenderdagen voor het uitoefenen van 
zijn visumbevoegdheid. Deze termijn vangt aan op het moment waarop het laatst ontbrekende stuk van het 
betreffende dossier aan de financieel directeur wordt bezorgd. Indien binnen deze termijn geen visum wordt 
gegeven, wordt de financieel directeur geacht een positief visum te verlenen. 
Het visum wordt in ieder geval uiterlijk gegeven voordat de verbintenis ontstaat. Het visum bij een 
overheidsopdracht wordt principieel gegeven voordat het bestuur de opdracht gunt.  
Artikel 4 
Het dossier wordt bij voorkeur op elektronische wijze (bijvoorbeeld via het e-notulen systeem) overgemaakt 
aan de financieel directeur. Het dossier dat ter visering wordt voorgelegd bevat een inventaris van alle 
stukken die deel uitmaken van het dossier.  
Artikel 5 
Het visum blijkt uit een (elektronische,) gedateerde verklaring van de financieel directeur. 
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Artikel 6 
Indien de beslissing anders genomen wordt dan zoals voorgenomen op het moment van de visering, dan 
vervalt het eerste visum en moet het dossier opnieuw ter visering voorgelegd worden aan de financieel 
directeur voor de verbintenis definitief ontstaat. 
Artikel 7 
Bij een negatief visum geeft de financieel directeur een uitdrukkelijke motivering. 
Artikel 8 
Indien de financieel directeur gedurende korte tijd afwezig is wegens verlof of ziekte of een andere wettelijke 
reden, kan zij een vervanger aanstellen die namens haar de bevoegdheid tot het verlenen van een visum 
uitoefent. De financieel directeur deelt deze vervanging vooraf mee aan het vast bureau dat hieraan zijn 
toestemming moet verlenen. 
Artikel 9 
Dit besluit vervangt alle voorgaande ten deze. 
Artikel 10 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle bevoegde diensten. 

3. Dagprijzen DIO- en aanleunwoningen 

Historiek 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 19.5.2015 werd goedkeuring gegeven om een 
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - H.E. 
voor de realisatie van een project van DIO- en aanleunwoningen op de campus van het OCMW. 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 17.11.2016 werd geodkeuring gehecht aan de 
erfpachtovereenkomst tussen OCMW Brecht en De Voorkempen - H.E. in het kader van de ontwikkeling van 
de DIO- en aanleunwoningen. 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 14.7.2017 werd goedkeuring gehecht aan de zorgovereenkomst 
tussen OC Clara Fey en OCMW Brecht in het kader van de ontwikkeling van de DIO- en aanleunwoningen. 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 18.9.2018 werd goedkeuring gehecht aan de 
gebruikersovereenkomst voor de DIO- en aanleunwoningen. 

Motivatie 
De bouwwerken van de DIO- en aanleunwoningen naderen stilaan de voltooiingsfase. 
Aan de kandidaten op de wachtlijst werd reeds een ordegrootte van dagprijs meegedeeld, doch deze dient 
nog verder concreet bepaald te worden. 
Bij de goedkeuring van de OCMW-raad d.d. 19.5.2015 voor de realisatie van een project van DIO- en 
aanleunwoningen op de campus van het OCMW, werd bepaald dat het een financieel neutrale operatie 
moest betreffen. De te betalen huurpijs aan De Voorkempen - H.E. en de beheerskosten van het OCMW 
dienen m.a.w. volledig gecompenseerd te worden door de huuropbrengsten. 
De elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij de berekening van de dagprijs zijn: de huurprijs 
aan De Voorkempen - H.E. en de exploitatiekosten (de kosten voor gemeenschappelijke delen en 
basisdienstverlening zoals onderhoud van gangen, traphallen, tuin, huisvuilophaling, enz.) De berekening 
van de exploitatiekosten zijn gebaseerd op deze van onze serviceflatcomplexen. 
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de betaalbaarheid van de DIO- en aanleunwoningen 
rekening houdende met het verschillende doelpubliek van beide soorten woningen.  
De DIO-woningen, gericht op mensen met een beperking, dienen betaalbaar te zijn voor mensen met een 
beperkt inkomen. Indien de dagprijs te hoog ligt, zal de sociale dienst van het OCMW 
inkomensondersteuning moeten bieden. 
De prijzen van de aanleunwoningen dienen in de lijn te liggen van deze van de serviceflats gezien de 
huisvesting en de aangeboden dienstverlening vergelijkbaar is. 
Door de financiële dienst wordt op basis van onderstaande berekening voor de DIO-woningen een dagprijs 
van 13,11€ voorgesteld en voor de aanleunwoningen een dagprijs van 28,09€. 
Voor de tussenkomsten verwijzen wij naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 3.20 min tot en 
met 6.05 min. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De OCMW-raad gaat akkoord met een dagprijs van 13,11€ voor de DIO-woningen.  
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Artikel 2 
De OCMW-raad gaat akkoord met een dagprijs van 28,09€ voor de aanleunwoningen. 
 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


