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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, 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, 
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Sofie Faes, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldig: 
Peter Ballière, Raadslid 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 13 juni 2019 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 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. 13 juni 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 geeft een gepaste toelichting tijdens de RVMW.  
Raadslid P. Ballière is verontschuldigd. 
Voorzitter L. Nicolaï verwelkomt raadslid S. Faes terug en feliciteert haar met de geboorte van haar 
dochtertje. 
Er zijn geen aanvullende punten op de agenda. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 september 2019, vanaf 
0:30 min tot 2:39 min. 

Stemming: 
Met 21 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, 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, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 1 stem tegen (Joziena Slegers), 6 onthoudingen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Tatiana Vandekeere, Marianne Van den Lemmer, Ilse De 
Beuckelaer, Sofie Faes) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 juni 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. Systeem van klachtenbehandeling 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 - artikel 78 - 13° 

Historiek 
In het verleden werd reeds een klachtenmanagement ingevoerd in de gemeentelijke administratie. 

Motivatie 
Een klacht wordt omschreven als ‘Een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk of elektronisch) door een 
ontevreden burger/klant van een klacht over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie’. 
Het proces van klachtenbehandeling is als volgt 
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1)     Iedereen kan een klachtenformulier invullen (online / papier / mondeling) 
2)     Ontvangstmelding aan de burger/klant binnen 7 dagen 
3)     Resultaatmelding aan de burger/klant binnen 30 dagen 
Het systeem van de gemeentelijke administratie wordt uitgebreid naar de welzijnscampus in het kader van 
de uniforme samenwerking met het OCMW. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 september 2019, vanaf 
2:40 min tot en met 4:50 min. 
Door raadslid J. Slegers wordt gevraagd wat de burger als antwoord krijgt als deze een melding/klacht 
indient en of er ook een termijn wordt vermeld binnen dewelke hij een antwoord zal ontvangen. 
De burger krijgt een ontvangstmail met de meldingsnummer van de melding/klacht en het bericht dat de 
melding door de verantwoordelijke dienst zal behandeld worden.  Er zal nagekeken worden of er ook een 
termijn vermeld wordt. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het klachten-/meldingssysteem voor het OCMW. 

financiën 

3. Financiële rapportering september 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 (enkel in juni) 
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 
Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de rapportering in bijlage meegegeven. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 september 2019, vanaf 
4:51 min tot en met 5:43 min. 

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

intergemeentelijke samenwerking 

4. Het Sas-SVK Voorkempen - Aanstelling afgevaardigde Raad van Bestuur 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
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Historiek 
Het SVK Het SAS (voorheen SVK Voorkempen) is een sociaal verhuurkantoor werkzaam in onze regio. 

Motivatie 
Door  de raad van het OCMW werd op 14 februari 2019 Gert Paulussen aangesteld als afgevaardigde voor 
de Raad van Bestuur van SVK Het Sas. 
Raadslid Gert Paulussen diende op 27 juli 2019 zijn ontslag in als afgevaardigde. 
Bijgevolg worden hierbij kandidaturen opgevraagd voor de afvaardiging in de Raad van Bestuur van SVK 
Het Sas. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 10 september 2019 op secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 september 2019, vanaf 
5:44 min tot en met 10:02 min. 

Stemming: 
Bij geheime stemming 
Er zijn 28 stembrieven ontvangen. 
Daan De Veuster : 25 ja-stemmen, 2 neen-stemmen, 1 onthouding 

Besluit 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van het ontslag van raadslid Gert Paulussen als afgevaardigde van het OCMW in de 
raad van bestuur van het SVK Het Sas. 
Artikel 2 
Als afgevaardigde in de Raad van Bestuur van het SVK Het Sas voor de gemeente Brecht wordt dhr. Daan 
De Veuster aangesteld.  
Artikel 3 
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan het SVK SAS. 

5. Aanstelling afgevaardigden Selab 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Tijdens de zitting van de OCMW-raad d.d. 21 februari 2017 werd goedkeuring gegeven om als OCMW 
Brecht toe te treden tot projectvereniging Selab. 
De projectvereniging Selab werd opgericht voor de duur van 1 januari 2015 tot 31 december 2019. 
Besluit gemeenteraad en OCMW-raad d.d. 13 juni 2019 over stopzetting deelname Selab. 

Motivatie 
Door raadslid Gert Paulussen werd op 27 juli 2019 ontslag gegeven als lid van de Raad van Bestuur van 
Selab. 
Conform art.7 van de statuten van projectvereniging Selab dient door ieder deelnemend bestuur 1 
stemgerechtigd lid voor raad van bestuur aangeduid worden. De stemgerechtigde leden zijn bij voorkeur 
schepenen bevoegd voor sociale zaken of lokale economie of OCMW/gemeenteraadsleden. 
De kandidaturen voor de aanstelling van een afgevaardigde voor de Raad van Bestuur kunnen ingediend 
worden tot en met 10 september 2019 op secretariaat@brecht.be. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 september 2019, vanaf 
10:03 min tot en met 15:00 min. 

Stemming: 
Bij geheime stemming 
Er zijn 28 stembrieven ontvangen. 
Christel Van Akeleyen : 5 ja-stemmen 
Sven Deckers : 21 ja-stemmen 
1 Volledige onthouding 
1 Volledige neen 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het ontslag van Gert Paulussen als afgevaardigde van de gemeente Brecht in de 
Raad van Bestuur van Selab. 
Artikel 2 
Als afgevaardigde van de gemeente Brecht in de Raad van Bestuur van Selab wordt dhr. Sven Deckers 
aangesteld. 
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Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Selab. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


