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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. 12 september 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. 12 september 2019 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Motivatie 
Welkom door voorzitter L. Nicolaï.  
Voorzitter L. Nicolaï meldt dat er bij de gemeenteraad 4 bijkomende agendapunten zijn. 
Raadslid P. Ballière is verontschuldigd en er wordt straks akte genomen van zijn ontslag. 
Er wordt gestart met de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn. 
Voorzitter L. Nicolaï geeft een gepaste toelichting tijdens de RVMW.  
Raadslid L. Torfs meldt dat zolang er geen deftige audioverslagen van de beide raden kunnen gemaakt 
worden, hij de verslagen niet meer zal goedkeuren. Na negen maanden moeten wij deze amateuristische 
opnames nog steeds aanhoren. Op deze manier werkt het niet. Maar meer hierover in één van de punten in 
de aanvullende agenda.” 
Raadslid P. Van Assche antwoordt blij te zijn dat er nog andere mensen zich zorgen maken over datgene 
waar zij zich al 10 jaar bezorgd over maken. 
Voorzitter L. Nicolaï repliceert dat hier later uitgebreider op teruggekomen wordt.  De algemeen directeur 
maakt een schriftelijk verslag voor het geval dat de audio-opname ook deze keer niet goed is. 
Er wordt voor de tussenkomsten ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 oktober 2019, vanaf 
0.00 min tot en met 2:49 min. 

Stemming: 
Met 20 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, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien 
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Sofie Faes), 4 stemmen tegen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig 
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel), 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. 12 september 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 
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organisatie en personeel 

2. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 07 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel, zoals gewijzigd bij besluiten van 09 januari 2009 en 23 november 2012. 
Het OCMW raadsbesluit van 16 december 2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de 
rechtspositieregeling van het OCMW personeel. 
Het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel. 

Advies 
De onderstaande wijzigingen aan de rechtspositieregeling werden besproken met de vakbonden waarvan 
protocol van akkoord werd opgemaakt (zie bijlage). 

Motivatie 
D.m.v. raadsbesluit van 14 juni 2018 m.b.t goedkeuring van ééngemaakte organogram van gemeente en 
OCMW werd de nieuwe functie van meewerkend verantwoordelijke onderhoud ingeschreven.  Het 
diensthoofd onderhoud geeft aansturing aan een groep van 9,3 voltijdse equivalenten (onderhoud) Dit gaat 
over meer dan 9,3 hoofden.  Het diensthoofd wordt ingeschaald op E1-3 niveau (actueel ingeschaald op E3 
niveau).  Aangezien aan deze functie leidinggevende capaciteiten gekoppeld zijn, is het aangewezen deze 
funcite op te schalen naar D4-5 niveau. We spreken in het nieuwe organogram dan over een meewerkend 
verantwoordelijke onderhoud.  Voor deze functie dienen nog aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden te 
worden vastgesteld in de rechtspositieregeling. 
Voorzitter L. Nicolaï geeft een gepaste toelichting tijdens de raad. 
Dit gaat over een meewerkend diensthoofd die leiding geeft aan een aantal medewerkers. Het is passend 
dat er een D-niveau wordt toegekend. 
Raadslid J. Slegers meldt dat het organogram is doorgenomen met de partij en dat zij nog een paar vragen 
hebben over de cluster ruimte. 
Voorzitter L. Nicolaï: Dit gaat alleen over de raad voor maatschappelijk welzijn. De cluster ruimte komt later 
aan bod. 
Het agendapunt wordt ter goedkeuring en ter stemming voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
Voor tussenkomsten wordt ook verwezen naar naar het audioverslag van vandaag, 10 oktober 2019, vanaf 
2:50 min tot en met 4:33 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit OCMW raad. 
BIJLAGE IV: specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 
MEEWERKEND VERANTWOORDELIJKE ONDERHOUD 
a) via aanwerving: 
1. in het bezit zijn van rijbewijs B 
2. geslaagd zijn in de selectieprocedure 
b) via bevordering: 
1. bij OCMW Brecht ten minste 2 jaar graadanciënniteit hebben in een graad van rang Dv, schalen D1-3, of 
in een graad van niveau E; 
2. een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie; 
3. geslaagd zijn in een niveau-overschrijdende selectieprocedure met hetzelfde programma als het 
aanwervingsexamen 
4. in het bezit zijn van rijbewijs B 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de dienst toezicht. 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


