Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn donderdag 10 september 2020
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, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd.
Verontschuldigd:
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Besluit burgemeester d.d. 1 september 2020 - Bekrachtiging

Juridisch kader
Artikel 134 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet.
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
Motivatie
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen van harte welkom en is blij dat de raadsleden terug fysiek aanwezig
kunnen zijn.
De Vlaams minister van Binnenlands bestuur gaf in de commissievergadering Binnenlands Bestuur van 2
juni 2020 aan dat er een kader komt voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf september 2020.
Dat vertaalde zich concreet in richtlijnen die gelden vanaf 1 september 2020. Hierin staat opgenomen dat
vanaf 1 september 2020 gemeenteraden en raden van maatschappelijk welzijn in de regel terug fysiek
doorgaan.
De burgemeester trok op 1 september 2020 het besluit d.d. 31 maart 2020 in om zo de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad terug fysiek te organiseren in de raadszaal in het
gemeenschapscentrum Jan vander Noot.
De raadszaal zal vergroot worden zodat raadsleden en publiek de nodige afstandsregels kunnen
respecteren.
Stemming:
Met 28 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, 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, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Ilse
De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het besluit van de burgemeester d.d. 1 september 2020 wordt bekrachtigd.
Artikel 2
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden.
2.

Verslag voorgaande zitting d.d. 11 juni 2020

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. 11 juni 2020 dat acht dagen voor de huidige
zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de RVMW-raad.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.
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Stemming:
Met 25 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren,
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Kris Kenis, Joziena Slegers, 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), 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. 11 juni 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van
de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd.

organisatie en personeel
3.

Aanpassing rechtspositieregeling van het OCMW-personeel en personeel WZC

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 09.01.2009 en 23.11.2012.
Het OCMW-raadsbesluit van 16 december 2008 en latere wijzigingen houdende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel;
Het KB van 28.09.1984 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 werd besproken op onderhandelingscomité van
vakbonden van 15 juni 2020 en vastgelegd in bijgaand protocol van akkoord.
Motivatie
De rechtspositieregelingen voor het personeel van gemeente dienden nodig geactualiseerd te worden met:
 De nieuwe functiebenamingen
 De verschuiving van aanstellingsbevoegdheid van de leden van het MAT van de raad voor
maatschappelijk welzijn naar de aanstellende overheid, zijnde het vast bureau ingevolge schrapping
van art. 96 van het OCMW-decreet.
 De wijziging van de minimale niveauanciënniteit voor deelname aan procedures voor
interne/externe personeelsmobiliteit voor de medewerkers van niveau E en D van 4 naar 2 jaar. De
minimale niveauanciënniteit voor deelname aan bevordering voor deze medewerkers is vastgesteld
op 2 jaar. Het verschil in voorwaarden is niet logisch en dient aldus te worden aangepast.
Door burgemeester S. Deckers wordt een gepaste toelichting gegeven.
Voor tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De gewijzigde rechtspositieregeling in bijlage wordt goedgekeurd en heeft uitwerking vanaf datum besluit
raad voor maatschappelijk welzijn.

financiën
4.

Aanpassing meerjarenplan 1 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 249-259 (beleidsrapporten)
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
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Motivatie
Er wordt een gezamenlijke aanpassing meerjarenplan opgesteld voor OCMW en gemeente. In schema M3
worden de afzonderlijke kredieten weergegeven. Deze zijn als volgt voor 2020 voor het OCMW:
Exploitatie uitgaven: 11.094.313,00
Exploitatie ontvangsten: 8.532.652,00
Investeringen uitgaven: 772.639,00
Investeringen ontvangsten: 565.101,00
Financiering uitgaven: 305.899,00
Door burgemeester S. Deckers wordt een gepaste toelichting gegeven.
Zoals jullie weten is er geen afzonderlijk budget meer voor het OCMW en gemeente, maar een gezamenlijk
MJP 2020 -2025. In dit agendapunt stellen wij de exploitatie uitgaven en ontvangsten vast voor het OCMW.
Eveneens stellen wij de investeringsuitgaven en ontvangsten en de financieringen vast.
Naar aanleiding van de COVID-19 crisis hebben wij ervoor gekozen om de specifieke financiële gevolgen
hiervan te vermelden op pagina 7 en 8 van dit document.
Zoals jullie kunnen zien is er een enorme daling van de inkomsten van het WZC, dit was het gevolg van de
onmogelijkheid om nieuwe opnames te kunnen laten plaatsvinden waardoor er leegstand ontstaan is.
Momenteel kunnen er opnieuw opnames gebeuren zodat de leegstand kan aangevuld worden.
Voor tussenkomsten wordt ook verwezen naar het audioverslag van vandaag 10 september 2020.
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, Tatiana Vandekeere, Ben Van
Riel, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy,
Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 stem tegen (Joziena Slegers), 7 onthoudingen (Christel
Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Luc Torfs, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Ilse Van
Den Heuvel, Ilse De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 met
betrekking tot het OCMW vast.
Exploitatie uitgaven: 11.094.313,00
Exploitatie ontvangsten: 8.532.652,00
Investeringen uitgaven: 772.639,00
Investeringen ontvangsten: 565.101,00
Financiering uitgaven: 305.899,00
5.

Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 gemeente en OCMW Brecht

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 263
(opvolgingsrapportering)
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
Historiek
Het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Brecht werd door de bevoegde organen
goedgekeurd in december 2019.
Besluit van het vast bureau van 25 augustus 2020 over de opvolgingsrapportering van het eerste semester
2020.
Motivatie
De opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2020 werd opgesteld en is te vinden in bijlage.
Raadslid J. Slegers heeft nog vragen over de opvolgingsrapportering, maar er wordt voorgesteld om de
vragen over de opvolgingsrapportering van OCMW en gemeente te bundelen. Deze zullen samen in de
gemeenteraad besproken worden.
Voor de tussenkomsten verwijzen wij naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.
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Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering van het eerste semester
2020 van gemeente en OCMW Brecht.
6.

Financiële rapportering september 2020

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 dit jaar, nu de nieuwe BBC-regels van toepassing zijn, zal in de tussentijdse rapportering ook dieper
ingegaan worden op o.a. de stand van budgetten en verschuivingen.
Burgemeester S. Deckers verwijst hier ook naar de 4 punten van de rapportering, die al meermaals zijn
voorgelegd aan de raad.
Voor de tussenkomsten wordt hier ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.
Motivatie
Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de rapportering in bijlage meegegeven.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur.
7.

Goedkeuring jaarrekening 2019 door gouverneur - Aktename

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur: artikel 332 - §1 (3de lid): alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende
overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad of van de raad
voor maatschappelijk welzijn.
Historiek
Op datum van 26 augustus 2020 heeft de OCMW Brecht via het digitaal loket een schrijven ontvangen van
het Agentschap Binnenlands Bestuur, met een kopie van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van
de jaarrekening 2019.
Dit schrijven wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn voor aktename.
Motivatie
Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 10 september 2020.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur
betreffende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2019.
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Artikel 2
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst.

Tinne Rombouts
Algemeen Directeur wnd.

Leo Nicolaï
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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