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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, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldig: 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 november 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. 14 november 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.  
Er wordt voor de tussenkomsten ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 12 december 2019. 
Schepen L. Aerts is verontschuldigd omwille van verblijf in buitenland. 
Voorzitter L. Nicolaï condoleert Patrick Van Assche namens de raad met het overlijden van zijn vader, Walter 
Van Assche. Hij had de gezegende leeftijd van 97 jaar.  
Data voor raden van 2020 liggen op de plaats. 
Aan de raadsleden wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke de vragen over het MJP reeds te 
bezorgen. 
Het verslag van de voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat gezien de speciale omstandigheden de raden niet goed voorbereid konden 
worden, daarom zal Vlaams Belang zich op meerdere punten onthouden. 

Stemming: 
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van 
Riel, Ludwig Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert 
Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 5 
onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, 
Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 november 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. Gunning aan pensioenverzekeraar van de 2de pensioenpijler voor het personeel van het 
woonzorgcentrum en dienstencentra 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur. 
Raadsbeslissing van 19 oktober 2010 dat het OCMW per 1 januari 2010 lid wordt van het OFP Provant, 
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Organisme voor de Financiering van Pensioenen van de contractuele medewerkers van de publieke 
werkgevers in de provincie Antwerpen. 

Historiek 
D.m.v. raadsbesluit van 16 februari 2010 werd gunstig advies verleend voor de invoering van een aanvullend 
pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010 aan een instapratio van 
15%.  Het contractueel aangesteld personeel van de federaal gefinancieerde gezondheidsinstellingen, met 
name de personeelsleden van het WZC Sint-Maria, werd uitgesloten voor dit aanvullend pensioenstelsel. 

Advies 
De invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor het contractueel personeel van het woonzorgcentrum 
en de beide dienstencentra werd voorgelegd aan de vakbonden waarvan protocol van akkoord werd 
opgemaakt (zie bijlage). 

Motivatie 
Op dit ogenblik staat er in de aansluitingsvoorwaarden van ons aanvullend pensioenplan dat de 
personeelsleden van de WZC uitgesloten worden. 
Indien wij aan de voorwaarden wensen te voldoen, om recht te hebben op de korting op de 
responsabiliseringsbijdragen en geen verhoogde responsabiliseringscoëfficiënt wensen, moet het plan 
retroactief aangepast worden. 
In het college/vast bureau d.d. 22 oktober 2019 werd reeds informeel besproken om het pensioenplan 
retroactief aan te passen voor de aansluiting van het personeel van het woonzorgcentrum en beide 
dienstencentra bij OFP Provant. 
Het contractueel personeel van het woonzorgcentrum en de dienstencentra wordt aangesloten tot dit plan 
vanaf 1 januari 2019 aan een instapratio van 30% zoals het overige personeel. 
Indien er een ander aanvullend pensioenplan wordt ingevoerd voor de contractuele personeelsleden die 
aangesloten zijn tot dit plan en waar de aansluiting tot het andere pensioenplan verplicht is, dan zullen de 
verworven reserves opgebouwd in het andere pensioenplan in mindering gebracht worden van de verworven 
reserves opgebouwd in dit pensioenplan.  De instapratio wordt verhoogd naar 35% vanaf 1 januari 2021 
voor al het personeel van het OCMW. 
Burgemeester S. Deckers verstrekt een toelichting. 
Raadslid J. Slegers heeft een vraag over de verhoging. Er zijn gemeenten die lager zitten. Waarom hebben 
wij een verhoging? 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat als we gebruik willen maken van een verlaging van onze 
responsabiliseringsbijdrage, we verplicht zijn om deze verhoging toe te passen. Anders worden we gestraft 
door extra te moeten bijbetalen. Om boete te vermijden o.a. en om onze personeelsleden te motiveren, doen 
we deze verhoging. 

Stemming: 
Met 27 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van 
Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, 
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus), 1 onthouding 
(Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad beslist om het contractueel personeel van het woonzorgcentrum Sint-Maria en van de beide 
dienstencentra retroactief aan te sluiten aan het aanvullend pensioenplan vanaf 1 januari 2019 aan een 
instapratio van 30%. 
Artikel 2 
Indien er een ander aanvullend pensioenplan wordt ingevoerd voor de contractuele personeelsleden die 
aangesloten zijn tot dit plan en waar de aansluiting tot het andere pensioenplan verplicht is, dan zullen de 
verworven reserves opgebouwd in het andere pensioenplan in mindering gebracht worden van de verworven 
reserves opgebouwd in dit pensioenplan.  De instapratio wordt verhoogd naar 35% vanaf 1 januari 2021 
voor al het personeel van het OCMW. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en OFP Provant. 
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financiën 

3. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht: deel OCMW 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 40 en 41 (bevoegdheid gemeenteraad), artikels 77 
en 78 (bevoegdheid raad voor maatschappelijk welzijn), artikel 249 (beleidsrapporten), artikels 254-256 
(meerjarenplan), artikel 596 (overgangsbepalingen) 
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen 
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale besturen 
Omzendbrief KB/ABB/2019/4 - strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen 

Motivatie 
Er wordt een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld voor OCMW en gemeente. In schema M3 worden de 
afzonderlijke kredieten weergegeven. Deze zijn als volgt voor 2020: 
Exploitatie uitgaven: 10.950.563,00 
Exploitatie ontvangsten: 8.678.551,00 
Investeringen uitgaven: 643.950,00 
Investeringen ontvangsten: 740.721,00 
Financiering uitgaven: 305.899,00  

Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van Riel, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien 
Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 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 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot het 
OCMW vast. 
Exploitatie uitgaven: 10.950.563,00 
Exploitatie ontvangsten: 8.678.551,00 
Investeringen uitgaven: 643.950,00 
Investeringen ontvangsten: 740.721,00 
Financiering uitgaven: 305.899,00  

4. Financiële rapportering december 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. 
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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. 

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

intergemeentelijke samenwerking 

5. Aanstelling afgevaardigden Kina - Algemene vergadering 

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

Historiek 
OCMW Brecht is lid van KINA , publiekrechtelijke vereniging voorheen volgens Titel 8 hoofdstuk I van het 
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn, vanaf 2019 onderworpen aan deel 3, titel 4 hoofdstuk 2 van het decreet over het Lokaal Bestuur, 
welzijnsvereniging. 
Kina richtte een schrijven aan OCMW Brecht d.d. 20 december 2018 betreffende de vertegenwoordiging van 
het OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
OCMW's zijn ten gevolge van artikel 484 §1 van het decreet Lokaal Bestuur in de organen van de vereniging 
Kina vertegenwoordigd door leden van hun OCMW-raad, krachtens verkiezing door geheime stemming en in 
één enkele stemronde door de OCMW-raad.  
Volgens artikel 31 van de statuten van KINA p.v. worden de deelgenoten in de Algemene Vergadering van 
KINA p.v. vertegenwoordigd door twee afgevaardigden of hun plaatsvervangers, aangesteld bij OCMW–
raadsbeslissing. 
Naast de Algemene Vergadering als hoogste orgaan, vormt de Raad van Bestuur het gezagsorgaan dat het 
dagelijks beleid aanstuurt. Met het oog op de samenstelling van de Raad van Bestuur van Kina p.v. kan 
ieder deelnemend bestuur maximaal één kandidaat voordragen om te zetelen in de Raad van Bestuur. De 
leden van de Raad van Bestuur worden verkozen uit de vertegenwoordigers van de deelgenoten binnen de 
Algemene Vergadering en worden tevens door dit orgaan benoemd. 

Motivatie 
Door de raad voor maatschappelijk welzijn werden volgende afgevaardigden aangesteld: 
Voor de algemene vergadering : Kris Kenis (plaatsvervanger Leo Nicolaï) en Peter Ballière (plaatsvervanger 
Natalie Schoonbaert) 
Door raadslid Peter Ballière werd d.d. 25 september 2019 ontslag ingediend als gemeenteraadslid en lid van 
de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Dit betekent dat er opnieuw een afgevaardigde dient aangesteld te worden voor de algemene vergadering. 
Kandidaturen konden ingediend worden tot en met dinsdag 10 december 2019 bij secretariaat@brecht.be. 
Natalie Schoonbaert (plaatsvervangen Ivan Flebus) diende een kandidatuur in voor deze afvaardiging. 

Stemming: 
Bij geheime stemming: Natalie Schoonbaert (plaatsvervanger Ivan Flebus) 
Stemming: 28 stemmen ontvangen 
Ja: 27 
Neen: 0 
Onthouding: 1 

Besluit 
Artikel 1 
Volgende twee raadsleden worden verkozen tot afvaardiging van het OCMW Brecht in de Algemene 
Vergadering van KINA p.v.: 
 - Kris Kenis (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
 - Natalie Schoonbaert 
Artikel 2: Volgende twee raadsleden worden verkozen tot plaatsvervanger van de afvaardiging van het 
OCMW in de Algemene Vergadering van KINA p.v. 
- Leo Nicolaï (OCMW-raadsbesluit 14 februari 2019) 
- Ivan Flebus 
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Artikel 3 
Overeenkomstig artikel 330 §1 van het decreet Lokaal Bestuur wordt deze beslissing via een vermelding op 
de lijst ter kennis gebracht aan de toezichthoudende overheid en overeenkomstig artikel 285 §2  van het 
decreet Lokaal Bestuur bekend gemaakt via de lokale webtoepassing.   
 

 

 

 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


