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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Besluit burgemeester d.d. 29 oktober 2020 - Bekrachtiging 

Juridisch kader 
Artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet. 
Decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Federale fase in verband met maatregelen omtrent CORONA. 

Motivatie 
De raadsleden worden welkom geheten door de voorzitter L. Nicolaï. 
Aan de raadsleden wordt meegedeeld dat mevrouw Tinne Rombouts, beleidsadviseur, aanwezig is om mee 
namens de algemeen directeur de stemopneming in goede banen te leiden. De voorzitter deelt mee dat de 
vergadering wordt opgenomen met Teams. Ook wordt een opname gerealiseerd via de micro’s. 
De voorzitter deelt mee wie aanwezig is in de raadzaal. Er is 1 toeschouwer in het publiek. 
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, roept de burgemeester op om de RVMW-raad en de 
gemeenteraad zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden via een videocall. 
De raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om via videoconferentie deel te nemen, kunnen fysiek 
deelnemen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. De afstandsregels moeten 
hierbij gerespecteerd worden. 
Het publiek kan deelnemen aan de zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in 
de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. De videoconferentie zal getoond 
worden op scherm. 
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld. 
Voorzitter L. Nicolaï meldt dat dergelijk bericht ook in het verleden al ter bekrachtiging werd voorgelegd. 
Raadslid J. Slegers : We vinden het positief dat we op deze manier kunnen deelnemen aan de zittingen. We 
danken het personeel voor de inzet. Moeten we niet eerder spreken over een hybride gemeenteraad in 
plaats van een digitale? 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt dat artikel 1 formuleert dat het over een hybride gemeenteraad gaat. 
Burgemeester S. Deckers vermeldt dat bij de motivatie staat dat het publiek een link kan krijgen om zo de 
zitting digitaal te volgen. De link wordt ook op de website gemeld. Dit wordt toegevoegd aan de motivering 
en artikel 1. 
Raadslid J. Slegers vindt dat het hybride verhaal niet klopt. 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt: jawel, dat klopt wel. De norm is dat de raad digitaal is, maar we maken een 
uitzondering voor diegenen die niet in de mogelijkheid zijn. Voor hen maken we het hybride. 
Raadslid J. Slegers vraagt : stemmen we voor een hybride zitting of voor een digitale raadszitting? 
Voorzitter L. Nicolaï repliceert dat er een verschil is tussen een fysieke raad en een zitting die minstens 
deels digitaal is. 
Raadslid L. Torfs vraagt of het de bedoeling is dat de link op de website staat? Staat die online? 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt dat de link kan aangevraagd worden op het secretariaat. Zo behouden we 
zicht. Het heeft op de site gestaan dat je kan deelnemen via teams. 
Burgemeester S. Deckers zegt dat op de website heeft gestaan dat er een link aangevraagd kon worden. Zo 
werd er al een link aan een burger bezorgd. 
Raadslid L. Torfs hoopt dat er in de toekomst meer publiciteit rond wordt gemaakt. 
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Voorzitter L. Nicolaï neemt hier nota van. Het lijkt me niet vreemd dat de boodschap in de buurt van de 
agenda’s op de website teruggevonden kan worden. 
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1  
De burgemeester beslist om de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te houden omwille van de 
Coronacrisis. Dit zal aanhouden zo lang de federale fase afgekondigd blijft in het kader van de crisis COVID-
19. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de raadsleden die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal deel te 
nemen. Zij kunnen fysiek deelnemen mits zij de nodige aandacht schenken aan de afstandsregels. 
Het publiek kan deelnemen in de mate dat de nodige afstandsregels gerespecteerd kunnen worden. 
Het publiek kan eveneens een link bekomen om de zitting digitaal te volgen. Dit werd op de website vermeld. 
Artikel 2 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 29 oktober 2020. 
Artikel 3 
Dit bericht zal op gepaste wijze bekendgemaakt worden. 

2. Huishoudelijk reglement OCMW-raad 

Juridisch kader 
Artikel 74 van het decreet lokaal bestuur. 
Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 17 januari 2019 - huishoudelijk reglement  

Historiek 
Artikel 74 decreet lokaal bestuur maakt artikel 38 eveneens van toepassing op de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
Artikel 38 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn bij de aanvang 
van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden 
opgenomen voor de werking van de raad en waarin minstens bepalingen worden opgenomen over: 
1° de vergaderingen waarvoor presentiegeld wordt verleend, het bedrag van het presentiegeld en de nadere 
regels voor de eventuele terugbetaling van specifieke kosten die verband houden met de uitoefening van het 
mandaat van raadslid of lid van het vast bureau; 
2° de wijze van verzending van de oproeping en de terbeschikkingstelling van het dossier aan raadsleden, 
alsook de wijze waarop de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden, aan de 
raadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen verstrekken over die stukken; 
3° de wijze waarop de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergaderingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn openbaar worden gemaakt; 
4° de voorwaarden voor het inzagerecht en het recht van afschrift voor raadsleden en de voorwaarden voor 
het bezoekrecht aan de instellingen en diensten die het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
opricht en beheert; 
5° de voorwaarden waaronder de raadsleden hun recht uitoefenen om aan de voorzitter van het vast bureau 
en aan het vast bureau mondelinge en schriftelijke vragen te stellen; 
6° de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering ter 
beschikking worden gesteld van de raadsleden; 
7° de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de commissies en de fracties; 
8° de wijze waarop en de persoon door wie de stukken van het OCMW, vermeld in artikel 279, worden 
ondertekend; 
9° de nadere voorwaarden waaronder het recht om verzoekschriften in te dienen, wordt uitgeoefend, en de 
wijze waarop de verzoekschriften worden behandeld; 
10° de wijze van het ter kennis brengen van de beslissingen, vermeld in artikel 50, vijfde lid. 

Motivatie 
Het huishoudelijk reglement dat op 17 januari 2019 werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk 
welzijn wordt aangepast. 
De aanpassing heeft betrekking op het gebruik van de software e-notulen in plaats van extranet en het 
elektronisch stemmen. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of deze aanpassingen definitief zijn of tijdelijk? Zoals de tekst nu opgesteld 
wordt, lijkt het alsof we definitief overstappen naar e-notulen. In onze ogen moet er een mogelijkheid zijn om 
fysisch te stemmen. Dit was geen verkiesbaarheidsvereiste. In deze legislatuur moet een manuele bypass 
voorzien blijven. Dat blijkt niet uit de tekst. 
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Voorzitter L. Nicolaï repliceert: We doen dat vandaag al. De raadsleden aanwezig in de zittingszaal stemmen 
per handopsteking. Dit blijft in de toekomst mogelijk. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt: Zoals ik het huishoudelijk reglement lees, lees ik niet dat het met 
handopsteking kan. 
Voorzitter L. Nicolaï: Ik wil gerust meegeven dat we met uw opmerking rekening zullen houden. Artikel 27§2 
van het huishoudelijk reglement bepaalt nochtans dat om technische redenen ook bij handopsteking kan 
gestemd worden.  
Raadslid L. Torfs : Aangezien we zo dadelijk over een aangepast huishoudelijk reglement gaan stemmen, 
wil ik hierbij toch nog even naar het volgende informeren. 
In de gemeenteraad van januari van vorig jaar werd voor de 1° maal in deze legislatuur het huishoudelijk 
reglement geagendeerd.  De voorzitter stelde toen dat men het idee van het vragenkwartiertje of -halfuurtje 
voor de raden wel genegen was, en dit op voorstel van Oprecht Brecht en Open VLD.  De amendementen 
werden toen echter niet goedgekeurd.  Ondertussen zijn we bijna 2 jaar later en zien we nog geen 
vooruitgang in participatie door de burger wat betreft deze raden.  En met uitbreiding de openbaarheid van 
bestuur via bijvoorbeeld live-streaming van deze raden. 
Het had vandaag dan ook een mooie gelegenheid geweest om dit mee op te nemen in het huishoudelijk 
reglement. 
Mijn vraag is, of we hieromtrent, deze legislatuur nog enige verandering mogen verwachten en zo ja, 
wanneer ? 
Voorzitter L. Nicolaï : Als u het op participatie wil zien, moet ik u verwijzen naar de bevoegde schepen. 
Burgemeester S. Deckers repliceert dat op de vraag over het vragenuurtje in het verleden al geantwoord 
werd. We vinden dit geen goede vorm van participatie. Er zijn andere manieren. Daar zijn we mee bezig. We 
zien niet de noodzaak om dit op te nemen in het huishoudelijk reglement. 

Stemming: 
Met 27 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, Annemie 
Van Dyck, Tatiana Vandekeere, 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 stem tegen (Luc Torfs), 
1 onthouding (Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 
Artikel 2 
Afschrift van het huishoudelijk reglement wordt bezorgd aan de raadsleden. 

3. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 oktober 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. 8 oktober 2020 dat acht 
dagen voor de huidige zitting ter inzage van de RVMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Motivatie 
Het verslag van de voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd.  

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), 5 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Marianne Van den Lemmer, Katrien 
Scheirs, Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 oktober 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. 
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financiën 

4. Goedkeuring nominatieve subsidies 2020 

Beleids- en beheerscyclus 
Diverse budgetsleutels, steeds beginnend met ARK 649 : 
A000062   6491000   0911   Toelagen aan verenigingen voor mensen met een beperking 
A000062   6491000   0944   Integratiepremies toegekend aan lokale welzijnsverenigingen (De Kar, De 
Schakel,...) 
A000062   6491000   0985   Toelage ziekenzorg 
A000062   6496000   0945   Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders) 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art 78 17° 

Historiek 
In de oude BBC (tot en met vorig jaar) werd er jaarlijks een lijst van nominatieve subsidies geïntegreerd in 
het budget. Door de goedkeuring van het budget, verklaarde de raad zich ook automatisch akkoord met de 
nominatieve subsidies. Met de invoering van de nieuwe BBC is het budget als document verdwenen. Er 
bestaat dus geen automatische goedkeuring meer van nominatieve subsidies. De raad voor maatschappelijk 
welzijn is nog steeds als enig orgaan bevoegd om subsidiereglementen vast te stellen, en bij gebrek aan een 
reglement, nominatieve subsidies. 

Motivatie 
In principe worden subsidies toegekend via een reglement waarin objectieve criteria zijn vastgelegd waaraan 
de begunstigde moet voldoen. In afwijking van deze algemene regel kan de raad ook subsidies toekennen 
aan bepaalde organisaties die ze zelf kiest. Tot een bedrag van 1250 euro kunnen subsidies worden 
toegekend zonder bijkomende voorwaarden. Er wordt dan ook voorgesteld om volgende organisaties een 
nominatieve subsidie toe te kennen zonder voorwaarden: 

KVG 500 euro 

Kinderwelzijn + Consultatiebureau jonge kind Elk 375 euro 

Ziekenzorg SL, SJ, Overbroek Elk 600 euro 

Rode Kruis Brecht, SL, SJ Elk 170 euro 

Dwaallicht 700 euro 

Voor organisaties die meer dan 1250 euro ontvangen worden voorwaarden vastgelegd. We vragen aan de 
organisaties om een jaarverslag voor te leggen en een specifieke verantwoording over de besteding van de 
middelen (inhoudelijk en financieel, door bewijs van effectieve kosten). 

Kinderopvang Brecht vzw 5000 euro 

Feestvarken vzw 1710 euro 

  
Raadslid L. Torfs stelt: Als ik het goed begrijp, hebben we dus als gemeente geen goedgekeurd 
subsidiereglement.  Is het de bedoeling dat er in de nabije toekomst dan een subsidiereglement met 
objectieve criteria zal worden uitgewerkt ?  En op welke basis wordt bepaald welke organisaties subsidies 
krijgen en hoeveel subsidie een organisatie nu krijgt ? 
Raadslid J. Slegers stelt: Voor ons geldt dezelfde vraag. 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat het de de nominatieve subsidies betreft waarvoor de raad bevoegd 
is. Dit zijn niet alle subsidies die we toestaan aan de verenigingen. Voor het grootste deel is er wel een 
reglement. We willen zo veel mogelijk werken met reglementen. Ik betwijfel of de vandaag voorliggende 
nominatieve subsidies in een reglement moeten worden gegoten. Dit ligt al jaren vast, al van voorgaande 
legislatuur. 
Raadslid J. Slegers: Op basis waarvan wordt berekend hoeveel iedere instantie krijgt? Er zitten best veel 
verschillen in. 
Voorzitter L. Nicolaï zegt dat dit historisch verantwoord geworden is. De meesten krijgen al jaren 
nominatieve subsidies. Voor een klassieke vereniging is een reglement gemakkelijk. Voor deze organisaties 
is dat minder. 
Raadslid L. Torfs stelt voor om voor de toekomst objectieve criteria uit te werken. Het lijkt me nu met de 
natte vinger toegekend. 
Voorzitter L. Nicolaï zegt akte te nemen van deze opmerking. 

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, 
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Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ivan Flebus), 1 onthouding (Ilse 
De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020: 

KVG 500 euro 

Kinderwelzijn + Consultatiebureau jonge kind Elk 375 euro 

Ziekenzorg SL, SJ, Overbroek Elk 600 euro 

Rode Kruis Brecht, SL, SJ Elk 170 euro 

Dwaallicht 700 euro 

Artikel 2 
De raad keurt de uitbetaling van volgende nominatieve subsidies goed in 2020 met volgende bijkomende 
voorwaarden: jaarverslag en inhoudelijke + financiële verantwoording over de besteding van de middelen: 

Kinderopvang Brecht vzw 5000 euro 

Feestvarken vzw 1710 euro 

sociaal huis 

5. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - ELZ Voorkempen 

Juridisch kader 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en 
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de 
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders 
Besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Zorg en gezondheid van 15 mei 2020 tot 
erkenning van de zorgraad van eerstelijnszone Voorkempen met ingang van 1 juli 2020. 

Motivatie 
Eerstelijnszone Voorkempen speelt via het COVID-19 team van de zone een belangrijke rol bij het monitoren 
en proberen in te dijken van de COVID-19-pandemie op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgraad van de zone, verschillende eerstelijnszorgverstrekkers 
en de lokale besturen. 
Het COVID 19-team en de lokale besturen doen samen aan preventie, monitoring, contact-tracing en covid-
coaching. Hiervoor wordt ook een personeelsinzet van de lokale besturen gevraagd. De zorgraad en de 
lokale besturen sluiten hiervoor een overeenkomst af. Eerstelijnszone Voorkempen speelt via het COVID-19 
team van de zone een belangrijke rol bij het monitoren en proberen in te dijken van de COVID-19-pandemie 
op het grondgebied van de aangesloten gemeenten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de zorgraad 
van de zone, verschillende eerstelijnszorgverstrekkers en de lokale besturen.  
De zorgraad en de lokale besturen sluiten hiervoor een overeenkomst af met het oog op het ontvangen van 
subsidies in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de 
zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken’.  
Vanuit de welzijnscampus wordt voorgesteld medewerkers van sociale dienst/ lokale dienstencentra / 
gemeente te laten meewerken aan contact-tracing van kwetsbare gezinnen en ouderen die extra covid-
coaching nodig hebben.  
Alle medewerkers van sociale dienst zullen de geheimhoudingsverklaring en gedragscode ondertekenen die 
in het kader van dit project werd uitgewerkt door de eerstelijnszone. 
Raadslid P. Van Assche: We zijn uiteraard niet tegen het voornemen van deze samenwerking. Er schorst o.i. 
iets aan het document ‘verklaring’ dat ondertekend moet worden. Raadslid P. Van Assche citeert uit dit 
document. O.i. moet in deze verklaring nog verwezen worden naar “COVID-19”, want anders zou het ook 
voor andere situaties gebruikt kunnen worden. Dat is niet de bedoeling. 
Raadslid L. Torfs: Ik stel me toch wel wat vragen bij de vertegenwoordiging van een N-VA-lid in het 
bestuursorgaan ELZ Voorkempen.  Hij zit daar dan wel als vertegenwoordiger van de kinesisten, maar doet 
eveneens aan politiek, heeft op de lijst van N-VA Brecht gestaan en is daar nog steeds actief.  Het is toch de 
bedoeling om politiek uit deze raden te houden.  Hoe valt anders de geheimhoudingsverklaring te rijmen als 
een politieker in een bestuursorgaan dezelfde partijkaart heeft als de burgemeester en een deel van de 
meerderheid? 
Burgemeester S. Deckers: Ik denk dat er wél verwezen wordt naar het coronaverhaal an sich. Wat betreft de 
vertegenwoordiging door de heer Poriau. Hij maakt deel uit als kinesist en niet in zijn hoedanigheid van N-
VA lid. 
Raadslid P. Van Assche zegt: de ondertekenaar van zo’n document tekent alleen wat er staat onder de balk 
‘verklaring’ en daar staat niets over COVID-19. 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat er onderaan staat dat er verwezen wordt naar de Coronatracking. 
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Raadslid L. Anthonissen: We konden lezen dat er een gemiddelde van 0,5 dag/ week voorzien wordt. Is dit 
voldoende? Kan dit verhoogd worden als dat nodig is? Wij stellen ook de vraag in verband met de 
vertegenwoordiging. 
Burgemeester S. Deckers zegt dat er binnen ELZ er een COVID-19-team samengesteld is, zoals 
voorgeschreven door Vlaanderen. In de ELZ is het voorstel gedaan om de heer Poriau als teamleider aan te 
stellen, alsook de heer Beersman als medisch expert. Er is ook vertegenwoordiging van de thuisverpleging 
en ook een vertegenwoordiging van de burgemeesters en de apothekers. Er is ook een vertegenwoordiging 
van de woonzorgcentra. We komen wekelijks bij elkaar om de toestand in onze zone te bespreken. We 
proberen oplossingen te vinden voor problemen waar de zone mee geconfronteerd wordt. De samenwerking 
en kennisdeling is er reeds vanaf dag 1. Vanuit Vlaanderen wordt gesteld dat er een 
samenwerkingsovereenkomst moet komen. Er komt een financiering van Vlaanderen tegenover te staan. Er 
wordt gevraagd om de geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Er wordt nu een schatting gemaakt van 
0,5 dag/ week. Het gaat over mensen van de sociale dienst en van de gemeente. Dit is hetgeen we denken 
nodig te hebben om te kunnen voldoen. 
Schepen D. De Veuster is van mening dat er in e-notulen een verkeerde bijlage werd toegevoegd. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het ontwerp van de overeenkomst van de zorgraad 
ELZ Voorkempen in het kader van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie 
aan de zorgraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken'. 
Aan medewerkers van de sociale dienst/lokale dienstencentra/gemeente wordt de mogelijkheid gegeven om 
mee te werken aan contacttracing van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben. Hiervoor 
wordt een totale personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de epidemie. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale dienst en aan de zorgraad van ELZ 
Voorkempen. 

intergemeentelijke samenwerking 

6. Cipal - Algemene vergadering - 10 december 2020 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
Art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke 
samenwerking; 
De gemeente is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”); 
Statuten van Cipal 

Historiek 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2019 inzake de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal namelijk schepen Chartlotte 
Beyers 

Motivatie 
Cipal roept op tot de Algemene Vergadering van 10 december 2020 met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Er wordt een toelichtende nota  betreffende de agendapunten van deze Algemene Vergadering toegevoegd. 
De raad van bestuur formuleerde reeds voorstellen. 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de Algemene 
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, schepen Charlotte Beyers, wordt gemandateerd om op de Algemene 
Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze 
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Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene Vergadering om 
welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om 
deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
Artikel 3 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis 
stellen daarvan aan Cipal en aan C. Beyers. 

7. Igean Dienstverlening - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN dienstverlening. 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2020 - Aanstelling T. Vandekeere als afgevaardigde  

Historiek 
Met het K.B. van 3.01.1969 werd overgegaan tot de oprichting van de coöperatieve vennootschap 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, gepubliceerd in de 
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 8.07.1969. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 8.11.2003 werd IGEAN cv omgevormd tot een 
dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad 
op 19.12.2003. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werden de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in 
een dienstverlenende vereniging goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de Vlaamse 
minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN dienstverlening tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN 
dienstverlening goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd 
bij het Ministerieel Besluit van 19.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, 
rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 
Op de jaarvergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening goedgekeurd, 
in het kader van de oprichting van een zelfstandige groepering. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 

Motivatie 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 35 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 
jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de 
loop van het laatste trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te 
organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers. 
1.  de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 
2.  de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21.10.2020 
3.  de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
4.  de begroting 2021. 
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De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergaderingen van IGEAN dienstverlening reeds aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet en artikel 33§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Raadslid L. Torfs: Op de algemene vergadering van Igean, of het nu Dienstverlening, of Milieu en veiligheid 
betreft, dient de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 goedgekeurd te 
worden.  Hierin staat dat Igean dé partner is van de lokale besturen en dat klimaatactieplannen dé basis 
vormen voor het succes van de burgemeestersconvenant 2030. 
Als wij als gemeente deze nota mee goedkeuren, mogen wij er dan vanuit gaan dat we in de loop van 2021 
een Brechts klimaatactieplan mogen verwachten, goedkeuren of tenminste kennis van nemen ?  En dat de 
gemeente Brecht de burgemeestersconvenant 2030 gaat ondertekenen ? 
Burgemeester S. Deckers: Wat betreft de burgemeestersconvenant of een milieuplan twijfel ik of we dit in 
2021 zullen zien. Ik begrijp niet wat dat met elkaar te maken heeft. 
Raadslid L. Torfs: C. Beyers zit in het bestuur en T. Vandekeere gaan toch naar de vergadering? Wat gaan 
ze daar dan doen? Gaan ze daar tussenkomen? 
Voorzitter L. Nicolaï antwoordt dat raadslid T. Vandekeere de beslissing van onze gemeenteraad daar zal 
meenemen. 
Raadslid L. Torfs stelt dat er toch zal gewerkt worden aan de klimaatactieplannen en dat de 
burgemeestersconvenant ook op de gemeenteraad zal komen? 
Voorzitter L. Nicolaï repliceert: Ook al staat het in de te ontwikkelen activiteiten, dan is het aan deze 
gemeenteraad en deze burgemeester om al dan niet te ondertekenen. Dat zal voorwerp uitmaken van een 
beslissing die nog genomen moet worden. 
Raadslid P. Van Assche zegt dat al die plannen van Igean middelenverbintenissen zijn en geen 
resultaatsbeslissingen. Het is de gemeenteraad die beslissingen neemt. 
Raadslid P. Van Assche heeft nog een vraag over het project aanwijzend schatter. Wat gaat deze juist 
doen? 
Burgemeester S. Deckers antwoordt dat het aan elke gemeente individueel is om al dan niet in te tekenen 
op een initiatief van Igean. Misschien dat mevrouw E. Peeters er nog op kan aanvullen. Er is een vraag 
gekomen van verschillende deelnemers van Igean om een aanwijzend schatter aan te stellen in hun plaats. 
Schepen E. Peeters vult hier nog bij aan dat het zeker en vast aan de gemeente zelf is om al dan niet een 
schatter van Igean aan te stellen. Wij kunnen even goed iemand anders aanstellen. Daarbij komt nog de 
vraag of we dit proactief willen doen. Dat is momenteel niet aan de orde. 
Raadslid L. Torfs antwoordt dat we deel uitmaken van Igean. We betalen ervoor. Er zijn algemene 
vergaderingen. Maar daar houdt het op. Ik wil erop aandringen dat onze vertegenwoordigers met praktische 
toepassingen naar huis komen en dat onze gemeente er ook iets mee doet. 
Burgemeester S. Deckers zegt dat we niet betalen voor initiatieven van Igean waar we niet op intekenen. 
Niet alle initiatieven zijn nuttig voor Brecht. Het is aan de gemeente om te bepalen of we willen deelnemen of 
niet. 
Raadslid L. Torfs stelt dat de burgemeestersconvenant en de klimaatactieplannen nuttige toepassingen zijn 
voor de gemeente. 
Schepen K. Janssens: Wat de klimaatactieplannen betreft, kan dit in samenwerking met of in ondersteuning 
van Igean. Maar dat kan desgevallend ook met andere partners. We zijn niet verplicht om bij Igean alles te 
doen. We kiezen zelf onze partner daarin. 
Raadslid L. Torfs is benieuwd en in volle verwachting. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
dienstverlening die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, T. Vandekeere, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
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Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. 

8. Igean Milieu en Veiligheid - Algemene vergadering - 16 december 2020 

Juridisch kader 
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 
Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 
Besluit raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 14 maart 2020 - aanstelling T. Vandekeere 

Historiek 
Op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8.11.2003 werd de oprichtingsakte van de 
opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid verleden. 
Op 19.12.2003 verscheen de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Met de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken van 1.04.2004 werd de oprichting en de statuten van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 15.06.2007 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 13.08.2007 
onder nr. 07120366. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013 werd de statutenwijziging van IGEAN 
milieu & veiligheid goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 10.04.2014 van de 
Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse rand. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 17.06.2016 werd de statutenwijziging en verlenging van 
IGEAN milieu & veiligheid tot 21.06.2034 goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
3.10.2016 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding. 
Op de buitengewone algemene vergadering van 19.12.2018 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & 
veiligheid goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 27.03.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. 
Op de jaarvergadering van 28.06.2019 werd de statutenwijziging van IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd, rekening houdend met het nieuwe decreet lokaal bestuur. Dit werd bevestigd bij het 
Ministerieel Besluit van 17.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN milieu & veiligheid. 

Motivatie 
Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van de statuten bepalen dat er afgezien van de 
jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de 
loop van het laatste trimester van elk jaar. 
Op deze buitengewone algemene vergadering worden de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen 
strategie voor het volgende boekjaar besproken, alsook wordt een door de raad van bestuur opgestelde 
begroting voorgelegd. 
De raad van bestuur van 21.10.2020 heeft beslist om de buitengewone algemene vergadering digitaal te 
organiseren op woensdag 16.12.2020 om 19 u met volgende dagorde: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021 
3.  innovatiefonds – bepalen bijdrage. 
In diezelfde zitting heeft de raad van bestuur haar goedkeuring gehecht aan de bijhorende documenten. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 26.10.2019 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers. 
1.  de cijfergegevens over de inwoners en het kapitaal 
2.  de uittreksels uit de beslissingen van de raad van bestuur van 21.10.2020 
3.  de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
4.  de begroting 2021 
5.  de nota over het innovatiefonds. 
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergaderingen van IGEAN milieu & veiligheid reeds aangeduid. 
Artikel 432 van het decreet en artikel 34§1 van de statuten bepalen dat de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering. 
Met onderstaande beslissing wordt aan deze vertegenwoordiger een mandaat gegeven. 
De buitengewone algemene vergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
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De opmerkingen van raadslid L. Torfs bij het vorige agendapunt zijn ook geldig voor dit agendapunt.  

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN 
milieu & veiligheid die digitaal zal georganiseerd worden op woensdag 16.12.2020 om 19 u evenals van alle 
daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2021 
2.  goedkeuren van de begroting 2021 
3.  innovatiefonds - bepalen bijdrage. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, T. Vandekeere, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, 
wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 
16.12.2020 deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te 
beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige 
agenda af te werken. 
Artikel 3 
Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 
  
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


