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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, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden 
Tinne Rombouts, Algemeen Directeur wnd. 
Verontschuldig: 
Katrien Scheirs, Raadslid 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 september 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 raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 10 september 2020 dat 
acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom. 
Raadslid K. Scheirs is verontschuldigd wegens ziekte. 
Voorzitter L. Nicolaï wenst haar veel beterschap. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020 vanaf 5:40 min 
tot en met 7:01 min. 

Stemming: 
Met 24 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, 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. 10 september 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Vrijwilligerswerking lokaal bestuur Brecht 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling: D000001 - Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van 
een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. 
Actieplan: AP000016 - Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen. 
Actie: A000066 - We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking. 
Beleidsveld: BV 0739 
ARK: 6134000 
Omschrijving: Incentives voor de vrijwilligerswerking 
Beleidsveld: BV 0700 
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ARK: 6146000 
Omschrijving: Gidsen en vrijwilligerswerking Kempuseum 
Beleidsveld: BV 0521 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers toerisme 
Beleidsveld: BV 703 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers bibliotheek 
Beleidsveld: BV 0705 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers cultuur 
Beleidsveld: BV 0729 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers erfgoed 
Beleidsveld: BV 0740 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers sport 
Beleidsveld: BV 0750 
ARK: 6146000 
Omschrijving: Vergoeding vrijwilligers jeugd 

Juridisch kader 
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers ('Vrijwilligerswet') 
Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van 
andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk 

Historiek 
Zowel binnen OCMW als gemeente bestaat er een lange traditie van het inzetten van vrijwilligers. Bij de 
integratie van OCMW en gemeente in 2019 is gebleken dat er -zowel binnen als tussen OCMW en 
gemeente- verschillen bestaan wat betreft vrijwilligerswerking (bijvoorbeeld bij contracten, voorwaarden, 
communicatie, ...)   
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de dienst vrije tijd, bibliotheek, woon-zorgcentrum en 
dienstencentra is bezig met het uitwerken van een uniforme werking rond vrijwilligers.  

Motivatie 
In bijlage is een presentatie opgenomen waarin een uitgebreide toelichting gegeven wordt over de 
vrijwilligerswerking in Brecht. In de presentatie wordt de huidige situatie in Brecht geschetst, worden de 
belangrijkste punten uit de vrijwilligerswetgeving belicht en wordt de nabije en verder toekomst in Brecht 
besproken. 
Hierbij willen we de aandacht vooral vestigen op de nabije toekomst: 
- Er wordt duidelijk afgebakend welke categorieën vrijwilligers er zijn en welke appreciatie door het lokaal 
bestuur aan welke categorie wordt gelinkt 
- Er wordt een eengemaakt proces opgesteld waarbij de vrijwilligersovereenkomst, de onkostennota, de 
handtekenbevoegheid en de rapportering binnen het volledige lokaal bestuur wordt geuniformiseerd. De 
handtekenbevoegdheid in deze materie wordt gebaseerd op het feit dat de vrijwilligerswerking binnen het 
bestuur wordt gecategoriseerd onder de noemer personeelsbeheer. Hoewel vrijwilligers geen 
personeelsleden zijn, worden zij toch onder personeelsbeheer gevat gezien de analogie tussen de manier 
waarop met medewerkers wordt omgegaan en hoe dit met vrijwilligers loopt. Net als personeelsleden 
werken vrijwilligers onder het gezag van een leidinggevende en zijn er afspraken gemaakt over 
kostenvergoedingen die binnen de uitvoering van de opdracht mogelijk zijn. 
Tijdens de Raad Voor Maatschappelijk Welzijn wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen F. Van 
Looveren. 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf 7:02 
min tot en met 9:31 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat er binnen het lokaal bestuur Brecht gewerkt wordt met 
4 categorieën vrijwilligers 
1. Sociaal begeleid werken en vrijwilligers vanuit een maatschappelijk-sociale insteek en die op permanente 
of semipermanente basis worden ingezet door het lokaal bestuur (vooral ocmw en bibliotheek) 
2. Alle andere vrijwilligers 
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3. Adviesraden 
4. Vrijwilligers die ad hoc door het lokaal bestuur wordt ingezet voor activiteiten die door de gemeente 
georganiseerd worden (voornamelijk dienst vrije tijd en dienstencentra). 
  
Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat de vrijwilligerswerking binnen het lokaal bestuur wordt 
gecategoriseerd onder de noemer personeelsbeheer 

sociaal huis 

3. Bekrachtiging goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van 
cadeaubonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 

Juridisch kader 
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan de 
Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 

Historiek 
Tijdens de zitting van het vast bureau d.d. 15.9.2020 werd goedgekeurd het consumptiebudget voor 
kwetsbare doelgroepen in te zetten door cadeaubonnen toe te kennen aan volgende Brechtenaren die vallen 
onder de Europese armoedegrens met marge van 200€: alleenstaanden zonder eigendom, leden de kar en 
de schakel, actieve dossiers sociale dienst, met uitzondering van inwoners die verblijven in een vorm van 
residentieel wonen. 
Tijdens de zitting van het vast bureau d.d. 22.9.2020 werd het bijgevoegde reglement inzake de toekenning 
en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 
en van de lokale economie goedgekeurd. 
Deze beslissingen van het vast bureau volstonden om de aanvraag tot subsidies voor dit project in te dienen 
voor 30.9.2020, op voorwaarde dat uiterlijk 31.10.2020 een bekrachtiging van deze beslissingen door de 
raad voor maatschappelijk welzijn aan Agentschap binnenlands bestuur bezorgd wordt. (zie mail bijlage) 

Visum financieel beheerder 
Er worden diverse "Corona-subsidies" gelanceerd van de hogere overheden waarmee de lokale besturen 
acties moeten opzetten. Dit is er eentje van. Budgettair zal dit voorzien worden in de eerstvolgende 
aanpassing van het meerjarenplan. De inkomende subsidie van Vlaanderen was reeds voorzien, maar 
binnen de gemeente. De gemeente zal de subsidie doorboeken naar het OCMW, waarbinnen de verdeling 
van de subsidie zal gebeuren aan de doelgroepen in kwestie. Hiervoor werd een boekingschema opgesteld 
en voorafgaandelijk goedgekeurd door het Agentschap Binnenlands Bestuur (zie bijlage). 
Gunstig visum 2020092402 van Joni Terreur van 25-09-2020. 

Motivatie 
De Vlaamse regering maakte tijdens de coronacrisis een budget vrij dat door OCMW's besteed kan worden 
om kwetsbare gezinnen te financieren via het toekennen van voucherbonnen. 
Besturen zullen via een trekkingsrecht hun deel van dit budget kunnen aanvragen, voor Brecht gaat dit om 
maximaal 43.922,11 euro. 
De middelen kunnen aangewend worden in 2020 en 2021. 
Vanuit het team sociale dienst werd volgend voorstel uitgewerkt en besproken tijdens het Bijzonder Comité 
Sociale dienst van 10 september 2020. 
Er wordt gebruik gemaakt van cadeaubonnen die aangekocht worden bij de gemeente en besteed kunnen 
worden bij meer dan 100 deelnemende handelaars en marktkramers in Brecht. 
De aan te schrijven doelgroepen zijn (met uitzondering van Brechtenaren die verblijven in een vorm van 
residentieel wonen): 
- Leden van De Kar en De Schakel 
- Alleenstaande mensen zonder eigendom 
- Actieve dossiers sociale dienst  
Er wordt voorgesteld de Europese armoedegrens met een marge van 200€ als criterium te nemen om al dan 
niet in aanmerking te komen. 
De doelgroep zoals hierboven omschreven wordt een eerste keer aangeschreven in oktober 2020. 
Afhankelijk van het aantal toekenningen, kan de actie nog herhaald worden in 2021 (voorgesteld wordt: april 
- augustus-december) indien er nog budget beschikbaar is. 
Voor de eerste persoon in een gezin wordt 40€ voorzien, voor elke volgende persoon 20€. 
De nodige budgetten voor dit project zullen voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan. 
 De subsidies voor dit project, voorzien door de Vlaamse overheid, zullen als volgt uitbetaald worden door 
het Agentschap Binnenlands Bestuur: 
 1° de eerste schijf van 90% wordt uitbetaald op uiterlijk 31 december 2020; 
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 2° het saldo van 10%, na de voorlegging aan en goedkeuring door de gesubsidieerde entiteit van een 
financiële en functionele verantwoording, wordt ten laatste uitbetaald op 31 december 2022.  
Naar het besluit van de Vlaamse regering dient in het kader van het consumptiebudget een reglement 
opgemaakt te worden. Een voorstel tot reglement werd opgemaakt volgens het ter beschikking gestelde 
sjabloon (zie bijlage). 
Voor het zittingsverslag wordt verwezen naar de audio-opname van vandaag, 8 oktober 2020, vanaf  
9:32 min tot en met 17:26 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De OCMW-raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau d.d. 15 september 2020 om het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen in te zetten door cadeaubonnen toe te kennen aan volgende 
Brechtenaren die vallen onder de Europese armoedegrens met marge van 200€: 
- alleenstaanden zonder eigendom 
- leden de kar en de schakel, 
- actieve dossiers sociale dienst 
dit met uitzondering van inwoners die verblijven in een vorm van residentieel wonen. 
Artikel 2 
De OCMW-raad bekrachtigt de beslissing d.d. 22 september 2020 over het reglement inzake de toekenning 
en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen 
en van de lokale economie. 
 

 

 

 

 
Tinne Rombouts Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur wnd. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


