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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 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, 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, Christel Covens, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldig: 
Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, OCMW raadsleden 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 9 mei 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. 9 mei 2019 dat acht dagen voor de huidige 
zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. 

Motivatie 
Huldiging van de laureaat van de arbeid - dhr. Yves Preuschoft. 
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom. 
Raadsleden K. Kenis en T. Vandekeere zijn verontschuldigd. 
Er zijn zes bijkomende punten voor de gemeenteraad. 
  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, namelijk 13 juni 2019, vanaf 
5:24 min tot 6:47 min. 

Stemming: 
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, 
Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Christel Covens), 1 stem tegen (Joziena 
Slegers), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 mei 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Deontologische code voor mandatarissen 

Juridisch kader 
Artikel 39 en 74 van het decreet lokaal bestuur 

Historiek 
op 14 oktober 2018 vonden er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 werd een nieuwe gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn geïnstalleerd. 
Artikel 39 decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt voor 
mandatarissen. 
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De deontologische code van de vorige legislatuur werd opnieuw ter hand genomen en aangepast aan de 
nieuwe benamingen en dit zowel voor gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn.  Het decreet 
lokaal bestuur heeft de samenstelling van beide organen gelijk getrokken zodat één code kan gehanteerd 
worden. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 6:48 min tot 
18:11 min. 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, 
Annemie Van Dyck, 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, Christel Covens), 1 onthouding (Luc Torfs) 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de deontologische code voor mandatarissen. 
Artikel 2 
Afschrift van de deontologische code wordt bezorgd aan de mandatarissen. 

3. Organisatiebeheersing 

Juridisch kader 
Artikel 171 §1 lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur 
Artikel 217 tot en met artikel 224 van het decreet over het lokaal bestuur 

Motivatie 
Het decreet over het lokaal bestuur definieert organisatiebeheersing als volgt: Het geheel van maatregelen 
en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie: 
-        De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst; 
-        De wetgeving en procedures naleeft; 
-        Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
-        Effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
-        De activa beschermt en fraude voorkomt; 
Beheersing wil zeggen: sturing geven en onder controle hebben. Zo kan de organisatie de juiste dingen 
doen en de dingen juist doen. Deze beheersing situeert zich zowel op het globale niveau van de organisatie, 
als op dienstniveau en op procesniveau. 
Een goed functionerende organisatie realiseert 3 doelstellingen met haar aanpak van organisatiebeheersing: 

1. De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing; 
2. De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico’s voor de sturende en de 

ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie 
op; 

3. De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar organisatiebeheersing en 
stuurt die bij; 

Het is de algemeen directeur die, in overleg met het managementteam, hiervoor verantwoordelijk is. De raad 
(zowel gemeenteraad als raad voor maatschappelijk welzijn) keurt het algemeen kader van de 
organisatiebeheersing goed. Daarnaast moet de algemeen jaarlijks rapporteren aan het politieke niveau over 
de beheersing van de organisatie. 
De nota organisatiebeheersing wordt toegevoegd aan deze beslissing. De nota omvat 2 grote onderdelen: 

1. De toelichting omtrent organisatiebeheersing en de leidraad organisatiebeheersing 
2. De rapportage over de organisatiebeheersing. Het decreet over het lokaal bestuur schrijft voor dat 

de algemeen directeur, ieder jaar en uiterlijk op 30 juni, rapporteert aan de raden. 
Aangezien gemeente en OCMW optimaal wensen in te zetten op de integratie van beide organisaties, werd 
een geïntegreerde nota opgesteld door de algemeen directeur. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 18:12 min tot 
26:15 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de leidraad organisatiebeheersing, opgesteld door Audit 
Vlaanderen, goed als leidraad voor organisatiebeheersing binnen het OCMW. 
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Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geïntegreerde rapportering zoals opgesteld door de 
algemeen directeur. 
  

financiën 

4. Jaarrekening 2018 OCMW Brecht 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur 
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de OCMW's; 
Het Ministerieel Besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de 
OCMW's; 
De omzendbrief BB 2013/7 dd 06/09/2013 met betrekking tot digitale rapportering over de BBC; 

Advies 
Het MAT verleende op 15 mei 2019 een positief advies. 

Motivatie 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 29 mei 2019. 
De rekening van het OCMW Brecht voor het dienstjaar 2018 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 11.019.957 euro 
Uitgaven: 10.045.649 euro 
Saldo: 974.308 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 75.402 euro 
Uitgaven: 216.597 euro 
Tekort: -141.195 euro 
Andere 
Ontvangsten: 0 euro 
Uitgaven: 290.590 euro 
Tekort: -290.590 euro 
              
Vaste activa: 9.121.207 euro 
Vlottende activa: 5.853.444 euro 
Schuld: 7.648.002 euro 
Nettoactief: 7.326.649 euro 
 
De financiële balans  is als volgt: 
Resultatenrekening 2018 
Kosten: 10.355.280 euro 
Opbrengsten: 11.165.795 euro 
Overschot van het boekjaar: 810.515 euro 
  
Punt 4 en 5 worden samen behandeld.  
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een gepaste toelichting verstrekt door de financieel 
directeur J. Terreur. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 26:16 min tot 
37:06 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van het dienstjaar 2018 van het OCMW Brecht 
vast. 
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 11.019.957 euro 
Uitgaven: 10.045.649 euro 
Saldo: 974.308 euro 
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Investeringsbudget 
Ontvangsten: 75.402 euro 
Uitgaven: 216.597 euro 
Tekort: -141.195 euro 
Andere 
Ontvangsten: 0 euro 
Uitgaven: 290.590 euro 
Tekort: -290.590 euro 
            
Vaste activa: 9.121.207 euro 
Vlottende activa: 5.853.444 euro 
Schuld: 7.648.002 euro 
Nettoactief: 7.326.649 euro 
  
Resultatenrekening 2018 
Kosten: 10.355.280 euro 
Opbrengsten: 11.165.795 euro 
Overschot van het boekjaar: 810.515 euro 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en de financieel 
directeur. 

5. Financiële rapportering juni 2019 

Juridisch kader 
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 
Kader voor organisatiebeheersing (cfr. art. 217 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017) 

Historiek 
Art. 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat 
voor: 
1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het 
OCMW; 
2. het debiteurenbeheer. 
De financieel directeur moet hierover rapporteren aan de raad. Volgens hetzelfde artikel moet de financieel 
directeur rapporteren over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van 
de budgetten en de financiële risico's. Deze zaken zitten vervat in de diverse rapporten van de beleids- en 
de beheerscyclus en worden hier niet hernomen. 
Bijkomend aan de decretaal verplichte rapportering willen we op een transparante wijze over enkele andere 
zaken rapporteren. Hierover werd overleg gepleegd met de fractieleiders via de voorzitter van de 
gemeenteraad. Deze extra rapportering wordt ook beschreven in het kader voor organisatiebeheersing. 
In deze rapportering, die periodiek hernomen zal worden, vindt u bijgevolg: 
1. een overzicht van de aangevraagde en afgeleverde visa; 
2. een rapportering over het debiteurenbeheer; 
3. een overzicht van de overheidsopdrachten tussen 30.000 en 144.000 euro excl. btw 
4. de investeringsaankopen boven 2.500 euro excl. btw. 
Vanaf volgend jaar, wanneer de nieuwe BBC-regels van toepassing worden, zal in een (verplichte) 
tussentijdse rapportering ook dieper ingegaan worden op o.a. de stand van budgetten en verschuivingen. 
Vandaag zou ons dit te ver leiden en zijn daar nog geen eenvoudig te hanteren schema's voor beschikbaar. 

Motivatie 
Alle cijfers en rapporten hieronder hebben betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2019, 
tenzij anders gespecificeerd. 

 Visum 
De diensten vragen via het systeem van de e-notulen een visum aan voor elke uitgave boven de 10.000 
euro excl. btw. 
Op basis van de bijgevoegde informatie werd in 3 gevallen een visum aangevraagd en afgeleverd. 

Datum Opdracht Dienst 
Gegund bedrag 
incl. btw 

22/02/2019 Ramen wassen gemeente en OCMW interne zaken 42.833,67 

11/04/2019 afbraak constructies en aanleg parking OCMW Brecht welzijn 86.799,35 

11/04/2019 vervanging zonnescreens WZC welzijn 12.078,22 
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 Debiteurenbeheer 

De financieel directeur heeft openstaande vorderingen in onwaarde geboekt voor een totaal bedrag van 
8.570,88 euro. Per debiteur wordt de individuele reden van de onwaarde vermeld in bijlage aan dit besluit. 
 
Er staat een bedrag van 342.096 euro open in verband met vorderingen tot en met 31/3/2019. Latere 
vorderingen zijn nog niet vervallen. 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de openstaande vorderingen per kostenplaats. 

 dienstencentra - minder mobielencentrale - handicar - warme maaltijden 
openstaand bedrag: 3.033 euro 
aantal debiteuren: 33 
risico: herinnering aanmaning - 33 

 serviceflats 
openstaand bedrag: 20.175 euro 
aantal debiteuren: 12 
risico: herinnering aanmaning - 7 
          afbetalingsplan - 1 
          sociaal onderzoek - 2 
          (ernstig risico op) oninbaar - 2 

 sociale dienst (terugvorderbare steun) 
openstaand bedrag: 276.466 euro 
aantal debiteuren: 285 
risico: herinnering aanmaning - 84 
          afbetalingsplan - 117 
          bewindvoering CSR - 33 
          deurwaarder - 35 
          (ernstig risico op) oninbaar - 16 

 woonzorgcentrum 
openstaand bedrag: 42.421 euro 
aantal debiteuren: 9 
risico: herinnering aanmaning - 4 
          afbetalingsplan - 1 
          bewindvoering CSR - 3 
          deurwaarder - 1 

 Overheidsopdrachten tussen 30.000 en 144.000 euro excl. btw 

Voorwerp van de opdracht 
Gevolgde 
procedure 

Gegund bedrag incl. btw Leverancier 

Ramen wassen  OPZVB 
13.478,03 euro (max. 2x verlengbaar 
tegen dezelfde voorwaarden) 

Brasschaat 
Cleaning 

afbraak constructies en aanleg 
parking OCMW Brecht 

OPZVB 86.799,35 euro 
Mathyssen 
afbraakwerken 

 Investeringsaankopen boven 2.500 euro excl. btw 

Omschrijving Bedrag           Naam leverancier 

1 Alenti badlift 7.426,19 ArjoHuntleigh NV 

uitbreiding pakket Geraccnet voor SFB 7.339,00 Cipal Schaubroeck NV 

38 x plaatsing veiligheidsbeslag sf 't zand 3.350,32 De Schoenlapper/Jochums Dave 

  
Punt 4 en punt 5 worden samen behandeld. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door de financieel directeur J. Terreur 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 37:07 min tot 
38:22 min. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 

woonzorgcentrum 

6. Erfpacht Dio woningen addendum 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 
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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 goedkeuring 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 
In de oorspronkelijke erfpacht werden geen afspraken opgenomen omtrent de jaarlijkse vergoeding die 
OCMW Brecht dient te betalen aan De Voorkempen - H.E., het beheer van het gebouw en de toekomstige 
investeringen. 
Hieromtrent werd het addendum in bijlage uitgewerkt en goedgekeurd op de raad van bestuur van De 
Voorkempen - H.E. d.d. 23.5.2019. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Aerts. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 38:23 min tot 
40:10 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De OCMW-raad gaat akkoord met het voorgestelde addendum aan de erfpachtovereenkomst afgesloten 
tussen OCMW Brecht en De Voorkempen-H.E. in het kader van de realisatie van DIO- en aanleunwoningen. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Voorkempen - H.E. 

intergemeentelijke samenwerking 

7. Igean Dienstverlening - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 
Beslissing RVMW van 14 maart 2019 - aanstelling afgevaardigde voor de algemene vergadering - T. 
Vandekeere. 

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
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Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
  
Statutenwijziging 
In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste 
statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 
Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen: 
-     samenstelling raad van bestuur 
-     wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
  
De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019. 
Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN dienstverlening. 
Het gaat hier o.m. om het volgende: 
-     het schrappen van het directiecomité 
-     de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken 
-     de oprichting van adviescomités bij IGEAN dienstverlening mogelijk maken 
-     de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen 
-     het vervangen van de leden van de verschillende organen 
-     … 
Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te 
brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en 
actualiseringen gedaan. 
  
In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven 
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan 
de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing 
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 
3. Timing. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 
artikelsgewijs aangebracht. 
  
Aandelenstructuur – actualisatie register 
De statuten van IGEAN dienstverlening bepalen het volgende: 
Art. 11: te plaatsen kapitaal 
De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een 
maximum van 62.500 euro. 
Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, 
rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden 
toegestaan voor het algemeen belang.   
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat 
de toetreding voorafgaat. 
Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering 
opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste. 
De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene 
vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het 
besluit.   
De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers 
toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden. 
Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de 
aandelen noodzakelijk. 
Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal 
aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente 
officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld 
en dient te worden volstort door de betrokken gemeente. 
Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd. 
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register 
met de aandelenstructuur. 
  
Code goed bestuur 
De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 
24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019. 
Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed 
bestuur vaststelt. 
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Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van 
het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de 
hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan 
de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
  
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening 
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een 
statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden 
bezorgd. 
  
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, 
Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur. 
  
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019 
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018 
3. de code van goed bestuur 
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register. 

  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de 
statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-
gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten. 
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019. 
Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019. 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van 
de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019. 
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 40:11 min tot 
44:02 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die zal 
gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 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 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
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6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 28.06.2019 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. 
 

8. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene Vergadering 28 juni 2019 - goedkeuring agenda 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Statuten van IGEAN Milieu en Veiligheid. 
Gemeenteraadsbeslissing van 14 maart 2019 - aanstelling afgevaardigde voor de algemene vergadering - T. 
Vandekeere. 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 
  
Statutenwijziging 
In uitvoering van artikel 605 van het nieuwe decreet lokaal bestuur werd einde 2018 een eerste 
statutenwijziging ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering. 
Deze statutenwijziging had betrekking op volgende elementen: 
-     samenstelling raad van bestuur 
-     wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur. 
  
De overige bepalingen van het decreet lokaal bestuur zijn in werking getreden op 1.01.2019. 
Ook deze bepalingen vereisen een aanpassing van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Het gaat hier o.m. om het volgende: 
-     het schrappen van het directiecomité 
-     de oprichting van een algemeen comité mogelijk maken 
-     de duurtijd van het mandaat van de leden van de verschillende organen 
-     het vervangen van de leden van de verschillende organen 
-     … 
Van deze gelegenheid wordt eveneens gebruik gemaakt om de tekst van de statuten in overeenstemming te 
brengen met het decreet lokaal bestuur. Tenslotte worden eveneens een aantal taalkundige correcties en 
actualiseringen gedaan. 
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In een uitgebreide nota die IGEAN aan al haar deelnemers heeft bezorgd, wordt verder toelichting gegeven 
bij het ontwerp van statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt 
aan de algemene vergadering van 28.06.2019. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming en timing 
2. Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 
3. Timing. 

In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 
artikelsgewijs aangebracht. 
  
Aandelenstructuur – actualisatie register 
De statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepalen het volgende: 
Art. 11: te plaatsen kapitaal 
De basis van de toetreding door de gemeenten wordt vastgesteld op 1,55 euro per inwoner met een 
maximum van 62.500 euro. 
Bij latere toetreding wordt voormelde basis van 1,55 euro door de algemene vergadering aangepast, 
rekening houdende met de werkelijke waarden van het netto-actief en van de uitgaven die tot dan werden 
toegestaan voor het algemeen belang.   
Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de meest recente officiële bevolkingscijfers van het jaar, dat 
de toetreding voorafgaat. 
Ingeval van aangroei van de bevolking met aangesneden schijven van 5 %, past de jaarvergadering 
opnieuw het bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan dat de gemeente plaatste. 
De bedragen die moeten geplaatst worden door de andere deelnemers worden bepaald door de algemene 
vergadering, rekening houdende met de boekhoudkundige resultaten die bekend zijn op het ogenblik van het 
besluit.   
De algemene vergadering bepaalt het aantal maatschappelijke aandelen welke aan de deelnemers 
toegekend worden en bepaalt welk bedrag moet gestort worden. 
Om de aandelenstructuur in overeenstemming te brengen met de bevolkingsgroei is een actualisatie van de 
aandelen noodzakelijk. 
Op de bijgevoegde tabel wordt per deelnemer-gemeente een overzicht gegeven van het huidig aantal 
aandelen en bijhorend kapitaal evenals van de actualisatie van de aandelen in functie van de meest recente 
officiële bevolkingscijfers en het daarbij horende kapitaal. Het verschil tussen beide wordt eveneens vermeld 
en dient te worden volstort door de betrokken gemeente. 
Voor alle andere deelnemers blijft het aantal aandelen ongewijzigd. 
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan de actualisatie van het register 
met de aandelenstructuur. 
  
Code goed bestuur 
De ontwerp tekst van de code van goed bestuur werd toegelicht en besproken op de raad van bestuur van 
24.04.2019 en goedgekeurd door de raad van bestuur van 15.05.2019. 
Artikel 434§5 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de algemene vergadering de code van goed 
bestuur vaststelt. 
  
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop 
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan 
de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2018 evenals aan 
de jaarrekening 2018. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
  
Benoemen leden adviescomités  
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “veiligheid” wordt 
opgericht, dat bestaat uit één vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als vertegenwoordigers van 
de werkgevers, evenals uit maximum zeven vertegenwoordigers van de werknemers en de 
vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit comité. Daarnaast is 
er het adviescomité “milieu”, dat bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
De aangestelde vertegenwoordigers worden benoemd door de algemene vergadering. 
Besluitvorming algemene vergadering 
De raad van bestuur van 27.03.2019 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden de daarbij horende documenten ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers via het infonet. Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een 
statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden 
bezorgd. 
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De raad van bestuur van 15.05.2019 heeft beslist om de jaarvergadering te organiseren in de Jachthoorn, 
Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur 
8.  Benoemen van de leden van de adviescomités. 
  
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 16.05.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 28.06.2019 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissing van de raad van bestuur van 15.05.2019 
2. het jaarverslag 2018 met de jaarrekening 2018 
3. de code van goed bestuur 
4. aandelenstructuur – geactualiseerd register. 

  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van 
de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke 
algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 

Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Rekening houdend met de actualisatie van het register met de aandelen, wordt aan de deelnemers-
gemeenten gevraagd om het bijkomend kapitaal te volstorten. 
Toelichting en bespreking bij de ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 27.03.2019. 
Toelichting en bespreking van de code goed bestuur op de raad van bestuur van 24.04.2019 en 15.05.2019. 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 evenals van de actualisatie van 
de aandelenstructuur op de raad van bestuur van 15.05.2019. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 44:03 min 
tot 44:43 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
zal gehouden worden in de Jachthoorn, Doornstraat 11 te 2550 Kontich op 28.06.2019 om 19 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 2018 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2018 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2018 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2018 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Aandelenstructuur – actualisatie van het register 
7.  Vaststellen van de code van goed bestuur 
8.  Benoemen van de 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 28.06.2019 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. 
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9. Stopzetting deelname Selab 

Juridisch kader 
Lokaal decreet bestuur d.d. 22.12.2017 - artikel 41 

Historiek 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 21.2.2017 werd goedkeuring gegeven om als OCMW Brecht toe 
te treden tot de projectvereniging Selab. 
Tijdens de zitting van de gemeenteraad d.d. 12.10.2017 werd goedkeuring gegeven om de organisatie van 
wijkwerk toe te wijzen aan Selab. 

Motivatie 
De projectvereniging Selab werd opgericht voor de duur van 1/1/2015 tot 31/12/2019. Tijdens deze periode 
is uittreden niet mogelijk. 
Selab is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten in de Noordrand van Antwerpen 
(Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel). Selab staat voor 
sociaal economisch labo en zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. 
Gezien de einddatum van het project nadert, werd de dienstverlening van Selab intern grondig geëvalueerd 
door de medewerkers van sociale dienst van OCMW Brecht. De conclusie van deze oefening is dat we de 
regie sociale economie opnieuw in eigen handen willen nemen. Bijgevolg wordt voorgesteld de deelname 
aan de projectvereniging Selab stop te zetten en dus niet te verlengen bij afloop van de overeenkomst. 
Volgens de statuten dient de gemeenteraad hierover te beslissen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van 
de duur van de projectvereniging. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Aerts. 
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 juni 2019, vanaf 44:44 min 
tot 51:30 min. 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, 
Annemie Van Dyck, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Peter Ballière, 
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens), 1 onthouding (Gert Paulussen) 

Besluit 
Artikel 1  
De raad voor maatscahppelijk welzijn gaat akkoord om de deelname van Brecht aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Selab niet te verlengen bij afloop van het project, zijnde 31.12.2019.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan het bestuur van Selab 
en de overige deelnemende besturen. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


