Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn donderdag 11 maart 2021
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, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden
Pieter Poriau, Gemeenteraadslid
Annemie Marnef, Algemeen Directeur

OPENBAAR
verslag - dagorde
1.

Verslag voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021

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. 11 februari 2021 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
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom.
In de raadzaal zijn de raadsleden van Vlaams Belang aanwezig, nl. dhr. P. Van Assche, mevr. C. Van
Akeleyen, mevr. M. Van den Lemmer. Ook zijn burgemeester S. Deckers, algemeen directeur A. Marnef,
beleidsadviseur T. Rombouts en voorzitter L. Nicolaï aanwezig.
Het verslag van de voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 03.51 minuten tot 07.50
minuten.
Stemming:
Met 26 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, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel,
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 3 onthoudingen (Luc Torfs, Hans Verbeeck, Ilse
De Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 februari 2021 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

organisatie en personeel
2.

Afsprakennota telewerk - Bijlage bij het arbeidsreglement

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D00006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk
CAO nr. 85 van 9 november 2005 inzake telewerk
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Historiek
Reeds voor de coronacrisis werd er nagedacht om de mogelijkheid tot telewerk te implementeren in de
organisatie om medewerkers meer flexibiliteit te geven. Door de coronacrisis werden we verplicht om onze
administratieve medewerkers maximaal te laten thuis werken. Het voorbije jaar werd dan ook geïnvesteerd
in de noodzakelijke middelen om onze medewerkers ook te laten thuis werken. In de zomer 2020 werden de
medewerkers bevraagd rond hun ervaringen met thuiswerk. Op basis van deze bevraging werd een
afsprakennota opgemaakt die als basis kan dienen om medewerkers occasioneel en structureel de
mogelijkheid te geven om plaatsonafhankelijk te werken. Telewerk is bijgevolg ruimer dan enkel de
mogelijkheid om thuis te werken. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld ook op een andere locatie werken
wanneer men in de loop van de werkdag een vergadering of opleiding op verplaatsing heeft.
Advies
De afsprakennota en het ontwerp van individuele overeenkomst voor structureel telewerk werd besproken
met de vakbondsvertegenwoordiging op 5 februari 2021.
Motivatie
De afsprakennota komt tegemoet aan een modern personeelsbeleid waarbij de medewerkers de
mogelijkheid krijgen om gedeeltelijk aan telewerk te doen rekening houdend met de noodwendigheden van
de dienstverlening en de organisatie. Beide belangen moeten steeds aan elkaar afgetoetst worden en in
evenwicht zijn.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 07.51 minuten tot 21.37
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de afsprakennota telewerk goed. De afsprakennota telewerk
wordt als bijlage toegevoegd aan het arbeidsreglement.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst.

financiën
3.

Deelname aan kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 van de
federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst

Beleids- en beheerscyclus
Doelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000077 - Dagelijkse werking verloning
Beleidsveld: diverse
ARK: 6221100, 6220100, 6222100
Omschrijving: hospitalisatieverzekering personeel
Juridisch kader
De wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD)
van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD).
De omzendbrief BA 2000/14 van 22 december 2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het personeel
van de lokale besturen;
Historiek
De gemeente en het OCMW van Brecht zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke sociale dienst en
hebben steeds gebruik gemaakt van de aansluiting bij de hospitalisatieverzekering die door hen werd
afgesloten na een overheidsopdracht.
De Federale pensioendienst zal in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten een
offerteaanvraag organiseren conform de wet op de overheidsopdrachten.
De personeelsdienst kreeg een brief van GSD met de vraag om voor 31 maart 2021 te laten weten of we
willen instappen op de nieuwe overheidsopdracht voor de hospitalisatieverzekering voor gemeente- en
OCMW-personeel van 2022 tot en met 2025.
Het contract van onze collectieve hospitalisatieverzekering bij AG Insurance loopt af op 31 december 2021.
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Motivatie
De polisvoorwaarden werden voorgelegd aan een onafhankelijk expert (Van Dessel Insurance Brokers). Die
heeft de polis als solide beoordeeld. We verwachten ook een gunstigere prijs te verkrijgen dan wanneer we
deze verzekeringsopdracht als bestuur zelf in de markt zouden zetten.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 21.38 minuten tot 25.02
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om deel te nemen aan en aangesloten te blijven bij de
kaderovereenkomst van de FPD-GSD voor de hospitalisatieverzekering voor 2022-2025.
Artikel 2
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule voor zijn
statutaire en contractuele personeelsleden. Nevenverzekerden (gezinsleden van personeelsleden) kunnen
ook aansluiten maar steeds op eigen kosten.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan FPD-GSD voor 31 maart 2021.
4.

Verkoop perceel landbouwgrond Brecht Eyndhoven aan Vochten Dirk - Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus verder uit met het oog op een integraal
zorgzaam beleid in Brecht. 2020 - 2025
Actieplan: AP000015 Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam. 2020 - 2025
Actie: A000062 Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.
Beleidsveld: BV0050
ARK: 2600000
Omschrijving: Verkoop gronden
Juridisch kader
Artikel 41 11de lid van het decreet lokaal bestuur.
Historiek
In het meerjarenplan is er geopteerd om in functie van een gezonde financiële situatie van het OCMW en in
functie van de geplande investeringswerkzaamheden, de landbouwgronden die niet dienstig zijn in de
huidige en toekomstige werking gefaseerd ten gelde te maken. Voorafgaandelijk zijn er met Notaris De
Sadeleer besprekingen gevoerd teneinde een goede werkwijze te bepalen. Bijkomend wenst het OCMW een
billijke prijs te ontvangen en de continuïteit van de landbouwbedrijven van de pachters niet in het gedrang te
brengen.
In concreto gaat het hier over volgend eigendom: Brecht, 2de afdeling H469P en H470P voor een totale
oppervlakte van respectievelijk 7 575 m² en 630 m². Deze gronden zijn belast met een pacht. De huidige
pachter is Vochten Dirk, Abdijlaan 4 bus c.
De bedoeling was dat omwille van de continuïteit van het landbouwbedrijf vooraf aan de huidige pachters
algemeen gevraagd zou worden of er interesse zou zijn om te kopen. Het betreft immers een perceel dat
ingebed is in het bedrijf van de pachter. De pachter heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om de gronden
te verwerven.
Vervolgens zijn er schattingsverslagen gevraagd aan landmeter Koyen te Brecht. Het schattingsverslag vindt
u in de bijlagen. De geschatte waarde van het perceel bedraagt 57 500 euro.
Op basis van het schattingsverslag is door het bestuur een verkoopprijs van 9,00 euro per vierkante meter
vooropgesteld. Voor dit perceel komt dit dus neer op een prijs van 73 845 euro.
Het vast bureau stelde op 22 oktober 2020 notaris De Sadeleer aan om voor dit eigendom bij de verkoop
aan de afgaande pachters de verkoop af te sluiten en alle nodige aktes de verlijden.
Motivatie
De pachter Vochten Dirk, Abdijlaan 4busC heeft zich akkoord verklaard om het eigendom te Brecht, 2de
afdeling H469P en H470P voor een totale oppervlakte van respectievelijk 7 575 m² en 630 m² te verwerven
aan de prijs van 9,00 euro per vierkante meter.
Aangezien deze prijs de prijs van het schattingsverslag in belangrijke mate overstijgt, aangezien het hier een
verkoop betreft aan de huidige pachter dewelke de gronden al vele jaren exploiteert en aangezien de
gronden ingebed zijn in het bedrijf van de pachter, kiest het bestuur hier voor een onderhandse verkoop. Er
zijn logischerwijze ook geen vergoedingen verschuldigd aan de pachter.
Alle kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper.
Het ontwerp van de akte vindt u in de bijlage.
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Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 25.03 minuten tot 26.39
minuten.
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, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring om het perceel gekend onder Brecht, 2 de
afdeling H469P en H470P voor een totale oppervlakte van respectievelijk
7 575 m² en 630 m² te verkopen aan de Heer Vochten Dirk, Abdijlaan 4 bus c voor een bedrag van 73 845
euro. Alle kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de ontwerpakte.
Artikel 3
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur,
worden gemachtigd de akte van verkoop te ondertekenen voor notaris De Sadeleer te Brecht die de akte zal
verlijden.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur.
5.

Verkoop perceel landbouwgrond Loenhout, Winkelsweg aan Vermeiren Jozef - Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000004 - We bouwen de welzijnscampus verder uit met het oog op een integraal
zorgzaam beleid in Brecht. 2020 - 2025
Actieplan: AP000015 Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam. 2020 - 2025
Actie: A000062 Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.
Beleidsveld: BV0050
ARK: 2600000
Omschrijving: Verkoop gronden
Juridisch kader
Artikel 41 11de lid van het decreet lokaal bestuur.
Historiek
In het meerjarenplan is er geopteerd om in functie van een gezonde financiële situatie van het OCMW en in
functie van de geplande investeringswerkzaamheden, de landbouwgronden die niet dienstig zijn in de
huidige en toekomstige werking gefaseerd ten gelde te maken. Voorafgaandelijk zijn er met Notaris
Vermander te Wuustwezel besprekingen gevoerd teneinde een goede werkwijze te bepalen. Bijkomend
wenst het OCMW een billijke prijs te ontvangen en de continuïteit van de landbouwbedrijven van de pachters
niet in het gedrang te brengen.
In concreto gaat het hier over volgend eigendom: Wuustwezel, 3 de afdeling E75a, Winkelsweg voor een
totale oppervlakte van 7 978 m². Deze gronden zijn belast met een pacht. De huidige pachter is VermeirenAnthonissen Jozef, Heikenweg 28 te 2990 Loenhout.
De bedoeling was dat omwille van de continuïteit van het landbouwbedrijf vooraf aan de huidige pachters
algemeen gevraagd zou worden of er interesse zou zijn om te kopen. Het betreft immers een perceel dat
ingebed is in het bedrijf van de pachter. De pachter heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om de gronden
te verwerven.
Vervolgens zijn er schattingsverslagen gevraagd aan landmeter Koyen te Brecht. Het schattingsverslag vindt
u in de bijlagen. De geschatte waarde van het perceel bedraagt 72 000 euro.
Op basis van het schattingsverslag is door het bestuur een verkoopprijs van 11 euro per vierkante meter
vooropgesteld. Voor dit perceel komt dit dus neer op een prijs van 87 758 euro.
Het vast bureau stelde op 22 oktober 2020 notaris Vermander aan om voor dit eigendom bij de verkoop aan
de afgaande pachters de verkoop af te sluiten en alle nodige aktes de verlijden.
Motivatie
De pachter Vermeiren-Anthonissen Jozef wonende Heikenweg 28 te 2990 Loenhout heeft zich akkoord
verklaard om het eigendom Wuustwezel, 3de afdeling E75a, Winkelsweg voor een totale oppervlakte van 7
978 m² te verwerven aan de prijs van 11 euro per vierkante meter.
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Aangezien deze prijs de prijs van het schattingsverslag in belangrijke mate overstijgt, aangezien het hier een
verkoop betreft aan de huidige pachter dewelke de gronden reeds vele jaren exploiteert en aangezien de
gronden ingebed zijn in het bedrijf van de pachter kiest het bestuur hier voor een onderhandse verkoop. Er
zijn logischerwijze ook geen vergoedingen verschuldigd aan de pachter.
Alle kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper.
Het ontwerp van de akte vindt u eveneens in de bijlage.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 26.40 minuten tot 28.00
minuten.
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, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 stem tegen (Ilse De
Beuckelaer)
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring om het perceel gekend onder Wuustwezel, 3 de
afdeling E75a, Winkelsweg voor een totale oppervlakte van 7 978 m² te verkopen aan de Heer en Mevrouw
Vermeiren – Anthonissen, Heikenweg 28 te 2990 Wuustwezel voor een bedrag van 87 758 euro. Alle
kosten, rechten en erelonen zijn ten laste van de koper.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn hecht goedkeuring aan de ontwerpakte.
Artikel 3
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur,
worden gemachtigd de akte van verkoop te ondertekenen voor notaris Vermander te Wuustwezel die de
akte zal verlijden.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander en aan de financieel directeur.
6.

Verzaking pachtovereenkomst door pachter - Goedkeuring

Beleids- en beheerscyclus
Beleidsdoelstelling: D000006 - Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen
Actieplan: AP000020 - Dagelijkse werking dienstverlening
Actie: A000078 - Dagelijkse werking dienstverlening
Beleidsveld: BV0050
ARK: 7470100
Omschrijving: Verhuring onroerende goederen privaat patrimonium
Juridisch kader
Artikel 14, eerste lid van de pachtwet.
Historiek
Op 13 juni 1945 werd er met de vader van Jozef de Bruyn een pachtovereenkomst afgesloten voor de
gronden van het OCMW:
Omschrijving
opp.
KI
wett max
coeff 10,11
BRECHT2 H284P Leeg Heiken
04,44,10
168,00
1698,48
BRECHT2 H284/02P Leeg Heiken 00,08,30
3,00
30,33
BRECHT2 H285/02P Leeg Heiken 00,02,10
0,00
BRECHT2 H285P Leeg Heiken
03,44,60
127,50
1289,03
Op 28 januari 2020 kregen wij een aangetekend schrijven van de huidige pachter, Jozef De Bruyn (Keirschot
16, 2310 Rijkevorsel), waarmee hij de pachtovereenkomst wenst op te zeggen per 14 juni 2021 (zie bijlage).
Het Vast Bureau nam akte van het schrijven in zitting van 18 februari 2020.
Notaris Vermander is in het Vast Bureau van 22 oktober 2020 aangesteld om naar aanleiding van de opzeg
door de pachter, deze opzeg te formaliseren, en in onze naam in onderhandeling te treden met de afgaande
pachter aangaande mogelijke vergoedingen.
Motivatie
De pachter, De Bruyn Jozef verklaart een einde te stellen aan de huur en de pacht van de hoger
omschreven onroerende goederen. Tevens verklaart hij afstand te doen van het recht van voorkoop en
overdracht van voorkoop.
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Tevens wordt er bepaald dat de pachter recht heeft op een vergoeding van 6 035,68 euro zijnde twee maal
de jaarlijkse pachtvergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd door het OCMW Brecht maar zal doorgelegd
worden aan de uiteindelijke kopers van de gronden.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 28.01 minuten tot 29.08
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de ontwerpakte voor de pachtverzaking
door de huidige pachter van volgende percelen gekend onder Brecht, 2de afdeling Leeg Heiken sectie H284P
voor 4ha 44a 10ca; sectie H285P voor 3ha 44a 60ca; sectie H284/02P voor 8a 30ca en sectie H285/02P
voor 2a 10ca. De afgaande pachter heeft recht op één globale vergoeding van 6 035,68 euro van het
OCMW Brecht. Deze vergoeding zal doorgerekend worden aan de uiteindelijke kopers van de gronden.
Artikel 2
De Heer Sven Deckers, Voorzitter van het Vast Bureau, en Mevrouw Marnef Annemie, Algemeen Directeur,
worden gemachtigd de akte van pachtverzaking te ondertekenen voor notaris Vermander te Brecht die de
akte zal verlijden.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Vermander en aan de financieel directeur.

sociaal huis
7.

Nominatieve subsidie regionaal praatcafé dementie Dwaallicht 2021

Beleids- en beheerscyclus
Doelstelling D000004: We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal
zorgzaam beleid in Brecht.
Actieplan AP000015: Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam
Actie A000062: Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam
Beleidsveld: BV 0944
ARK: 6491000
Omschrijving: integratiepremies toegekend aan lokale welzijnsverenigingen (De Kar, De Schakel, ...)
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017 art. 78 17°.
Historiek
Wij zijn aangesloten als OCMW bij het initiatief Dwaallicht, het regionaal praatcafé over dementie dat 4 keer
per jaar doorgaat op een centrale plaats.
Het initiatief wordt verder ondersteund door 7 OCMW’s (Brecht, Malle, Ranst, Hoogstraten, Zandhoven,
Zoersel en Schilde).
De stuurgroep stelde voor om de hieraan verbonden kosten te delen door de 7 aangesloten OCMW’s met
name 700 euro per OCMW.
Met dit bedrag worden de loonkost van de coördinator en de werkingskosten (folders, locatie, sprekers, ….)
gefinancierd. Daarnaast dekt de stuurgroep verdere kosten door inkomsten van serviceclubs en fundraising.
Motivatie
Als woonzorgcentrum en dienstencentra wensen wij zulke initiatieven in onze regio te ondersteunen omwille
van de nood aan degelijke informatie en begeleiding rond deze ziekte. Deze subsidie wordt al enkele jaren
toegekend, maar door invoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC is het nu de raad
voor maatschappelijk welzijn die hiervoor bevoegd is.
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 29.09 minuten tot 31.32
minuten.
Stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn verleent goedkeuring voor de subsidiëring van het initiatief Dwaallicht
voor een bedrag van 700 euro voor het werkingsjaar 2021 op basis van bovenvermelde motivatie.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan directeur WZC en financiële dienst.
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aanvullende agenda
8.

Vraag: Begrafenis voor mensen in armoede - P. Van Assche

Motivatie
In 2013 maakte de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) een leidraad voor een
menswaardige begrafenis voor mensen in armoede. Sindsdien maakt ongeveer de helft van de Vlaamse
steden en gemeenten algemene afspraken met een begrafenisondernemer over de prijs en de kwaliteit.
Vragen:
 Heeft onze gemeente / OCMW ook een afspraak met een begrafenisondernemer opdat mensen in
armoede een menswaardige begrafenis kunnen hebben ? Zo ja, met welke begrafenisondernemer
en graag een kopie van de afspraak.
 Welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een begrafenis voor mensen in
armoede ?
 Hoeveel keer vanaf 1 januari 2019 tot op heden heeft de gemeente / het OCMW een begrafenis voor
mensen in armoede geregeld ?
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 31.33 minuten tot 40.45
minuten.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Leo Nicolaï
Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
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