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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, Kelly Van Looy, Katrien 
Scheirs, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldig: 
Ilse Van Den Heuvel, Raadslid 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 6 mei 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. 6 mei 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 
Het verslag van de voorgaande zitting wordt ter goedkeuring voorgelegd.  
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom. Raadslid I. Van Den Heuvel is verontschuldigd wegens ziekte. In 
de raadzaal zijn aanwezig: de burgemeester S. Deckers, algemeen directeur A. Marnef, beleidsadviseur T. 
Rombouts, de volledige Vlaams Belang fractie en voorzitter L. Nicolaï. 
Het verslag van de voorgaande zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 6 mei 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. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 8.22 minuten tot 13.04 
minuten. 

Stemming: 
Met 25 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, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, 
Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, 
Ivan Flebus, Pieter Poriau), 2 onthoudingen (Joziena Slegers, Ilse De Beuckelaer), 1 niet gestemd (Sofie 
Faes) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 6 mei 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. Ontslag lid bijzonder comité voor de sociale dienst W. Verheyen d.d. 26 april 2021 

Juridisch kader 
Juridisch kader het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, de artikelen 10, 87, 88, 92, 93, 
94 en 96.  

Motivatie 
Door dhr. W. Verheyen, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst werd d.d. 26 april 2021 ontslag 
ingediend als lid van het comité. 
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In de voordrachtsakte wordt dhr. Pieter Poriau als eerste opvolger aangeduid om hem op te volgen. 
In de mail van 6 mei 2021 meldt dhr. Pieter Poriau echter dat hij verzaakt aan dit mandaat. 
In de voordrachtsakte wordt dhr. Ben Van Riel aangesteld als tweede opvolger. 
Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat dhr. Ben Van Riel voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 13.05 minuten tot 13.42 
minuten. 

Besluit 
Artikel 1 
Door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt akte genomen van het ontslag van W. Verheyen als lid van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst d.d. 26 april 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan W. Verheyen en aan de personeelsdienst. 

3. B. Van Riel - lid bijzonder comité van de sociale dienst - eedaflegging - aktename 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 - artikel 105. 
Beslissing raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 3 januari 2019 - Verkiezing van de leden van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst - eedaflegging. 

Motivatie 
In huidige zitting werd akte genomen van het ontslag van W. Verheyen als lid van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst. 
De algemeen directeur plaatste op 14 december 2018 de verdeling van de zetels voor het bijzonder comité 
van de sociale dienst op de website. 
De kandidaat-opvolger voor N-VA verkozen:  Ben Van Riel 
De geloofsbrieven werden behoorlijk en tijdig ingediend door Ben Van Riel en deze werden ter inzage 
gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake. 
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Ben Van Riel voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
Ben Van Riel heeft verklaard dat hij zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 
Dhr. B. Van Riel heeft de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
De akte van eedaflegging werd ondertekend op 26 mei 2021. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 13.43 minuten tot 14.27 
minuten 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanstelling van dhr. Ben Van Riel als lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dhr. Ben Van Riel, de personeelsdienst en aan het 
secretariaat. 

4. Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te 
versterken - bekrachtiging 

Juridisch kader 
Het 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.  
Het 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. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te versterken. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing 
tr bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
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Historiek 
Op datum van 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau de 
samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers goedgekeurd voor het verwerken van persoonsgegevens 
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te versterken. 
Op datum van 25 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, 19 maart 2021 en 7 mei 2021 tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken. 
Op datum van 25 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van de 
voorgelegde samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde addendum met bijlagen en deze goedgekeurd. 

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-opsporing en covid-coaching. Hiervoor wordt ook een personeelsinzet van de lokale besturen 
gevraagd. De zorgraad en de lokale besturen sloten hiervoor een overeenkomst af. 
In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden,  is een cruciale rol weggelegd voor 
contactonderzoek en bronopsporing.  

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is 
de snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich 
kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat 
vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten. 

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. 
Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen 
vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, 
sensibilisering, handhaving) kunnen nemen. 

Op datum van 19 maart 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 
uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. 
Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van datum kiezen tussen de volgende opties: 

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 

 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én aanvullend lokaal 
contactonderzoek. 

De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, 
quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 
0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het 
wijzigingsbesluit van 7 mei 2021 verlengt de subsidieperiode tot 31 augustus 2021. 
De gemeente Brecht wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair opnieuw inzetten op optie 
1. 
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid. 
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy van 
de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 14.28 minuten tot 18.40 
minuten 

Stemming: 
Met 26 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Patrick Van Assche, 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, Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ilse De 
Beuckelaer, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 2 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Marianne Van den 
Lemmer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau in zitting van 25 mei 2021 
waarin kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020, 19 maart 2021 en 7 mei 
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
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Artikel 2 
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt het besluit van het vast bureau in zitting van 25 mei 2021 
waarin kennis wordt genomen van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde 
addendum met bijlagen en werd goedgekeurd. 

5. Rapportering organisatiebeheersing - Juni 2020-mei 2021 

Juridisch kader 
Artikel 171 §1 lid 2 van het decreet over het lokaal bestuur 
Artikel 217 tot en met artikel 224 van het decreet over het lokaal bestuur 

Historiek 
RVMW/2019/052: Organisatiebeheersing: goedkeuring kader organisatiebeheersing - kennisname 
rapportering organisatiebeheersing 
RVMW/2020/063: tussentijdse rapportering organisatiebeheersing 

Motivatie 
Het decreet over het lokaal bestuur definieert organisatiebeheersing als volgt: Het geheel van maatregelen 
en procedures om een redelijke zekerheid te verschaffen dat de organisatie: 
-        De vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico’s om deze te bereiken kent en beheerst; 
-        De wetgeving en procedures naleeft; 
-        Over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt; 
-        Effectief en efficiënt werkt en de beschikbare middelen economisch inzet; 
-        De activa beschermt en fraude voorkomt; 
Beheersing wil zeggen: sturing geven en onder controle hebben. Zo kan de organisatie de juiste dingen 
doen en de dingen juist doen. Deze beheersing situeert zich zowel op het globale niveau van de organisatie, 
als op dienstniveau en op procesniveau. 
Een goed functionerende organisatie realiseert 3 doelstellingen met haar aanpak van organisatiebeheersing: 

1. De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing; 
2. De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico’s voor de sturende en de 

ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie 
op; 

3. De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar organisatiebeheersing en 
stuurt die bij; 

Het is de algemeen directeur die, in overleg met het managementteam, hiervoor verantwoordelijk is. Het 
kader van de organisatiebeheersing werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad d.d. 13 juni 2019 door 
zowel gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn.  Verdere verfijning van dit kader werd 
goedgekeurd door zowel gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn tijdens de zitting d.d. 11 
juni 2020. 
Ook dient er jaarlijks gerapporteerd te worden aan het politieke niveau over de beheersing van de 
organisatie. Het decreet over het lokaal bestuur schrijft voor dat de algemeen directeur, ieder jaar en uiterlijk 
op 30 juni, rapporteert aan de raden. Aangezien gemeente en OCMW optimaal inzetten op de integratie van 
beide organisaties, wordt telkens een geïntegreerde nota opgesteld door de algemeen directeur. 
Heden wordt het rapport betreffende organisatiebeheersing voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn. Het rapport behelst de periode juni 2020 tot en met mei 2021. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 18.41 minuten tot 35.41 
minuten. 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de geïntegreerde rapportering over periode juni 2020 - 
mei 2021 zoals opgesteld door de algemeen directeur. 

financiën 

6. Selectieleidraad verzekeringen gemeente - OCMW Brecht - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021/023 

Beleids- en beheerscyclus 
Diverse budgetsleutels in gemeente en OCMW met ARK 6120010, 6120020, 6120030, 6210000, 6211000, 
6211100, 6211200, 6212000, 6212100, 6212200, 6212300, 6217000 en 6230400. 

Juridisch kader 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
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het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 3° (wegens de aard van 
de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden 
vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Historiek 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 9 maart 2021 de ontwerpopdracht voor 
de opdracht “Selectieleidraad verzekeringen gemeente - ocmw Brecht” toe te wijzen aan 
Verzekeringskantoor Van Dessel NV, Misstraat 112 te 2590 Berlaar. 
Verzekeringskantoor Van Dessel NV begeleidt de gemeente en OCMW in de procedure voor het aanstelling 
van een verzekeringsmaatschappij voor Brecht voor de komende 4 jaren (2022-2023-2024-2025). 

Motivatie 
In het kader van de opdracht “Selectieleidraad raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor 
gemeente en OCMW Brecht” werd een bestek  opgesteld door de ontwerper, Verzekeringskantoor Van 
Dessel NV, Misstraat 112 te 2590 Berlaar. 
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden.  
De opdracht wordt geraamd op 604.000 euro excl btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking 
omwille van onderstaande redenen. 
Gelet op de specifieke aard van de te verzekeren materies is het onmogelijk alle voorwaarden reeds volledig 
in de opdrachtdocumenten vast te leggen. 
Het afsluiten van verzekeringen is een complex gegeven. Dit kan alleen tot het gewenste resultaat leiden 
wanneer inschrijvers de kans krijgen om na onderhandelingen de inhoud van hun offerte beter af te 
stemmen op de behoeften van de aanbestedende overheid. 
Het risico is groot dat er onvoldoende dekking en waarborgen zijn met een reële kans op financieel verlies 
voor de aanbestedende overheid, wanneer er geen mogelijkheid is om de opdracht te sluiten na 
onderhandeling. 
De kandidaten die een volledige en formeel regelmatige offerte hebben ingediend, worden dan ook 
uitgenodigd voor toelichtings- of onderhandelingsmomenten met de aanbestedende overheid. De 
aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om meerdere onderhandelingsmomenten te voorzien. 
Deze onderhandelingen zullen toelaten van gedachten te wisselen over de door de inschrijver ingediende 
offerte en deze verder te optimaliseren in het licht van de doelstellingen van de aanbestedende overheid 
voor de realisatie van de opdracht. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 35.42 minuten tot 40.58 
minuten. 

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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht “Selectieleidraad 
verzekeringen gemeente - OCMW Brecht”, opgesteld door de ontwerper, Verzekeringskantoor Van Dessel 
NV,  Misstraat 112 te 2590 Berlaar worden goedgekeurd. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
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7. Gunningsleidraad raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor lokaal bestuur OCMW 
Brecht 

Beleids- en beheerscyclus 
Diverse budgetsleutels in gemeente en OCMW met ARK 6120010, 6120020, 6120030, 6210000, 6211000, 
6211100, 6211200, 6212000, 6212100, 6212200, 6212300, 6217000 en 6230400. 

Juridisch kader 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende 
het bestuurlijk toezicht. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 3° (wegens de aard van 
de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden 
vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Historiek 
In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor lokaal bestuur Brecht” 
werd een selectieleidraad opgesteld.  
De raming van 604.000 euro excl. btw overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.  
De Raad van maatschappelijk welzijn verleende in zitting van 10 juni 2021 goedkeuring aan de 
selectievereisten, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
mededingingsprocedure met onderhandeling.  

Motivatie 
In het kader van de opdracht werd een gunningsleidraad en bestek voor de 'Raamovereenkomst voor 
diverse verzekeringen voor lokaal bestuur Brecht' opgesteld. Uiteraard zal dit bestek pas verstuurd worden 
aan de geselecteerde kandidaten na afronding van de selectiefase. Omwille van de zomervakantie worden 
beide documenten echter in dezelfde zitting goedgekeurd. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 17 augustus 2021 om 10.00 uur voorgesteld.  
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 40.59 minuten tot 42.02 
minuten. 

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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1  
De Raad van maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de gunningsleidraad voor de 
'Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor lokaal bestuur Brecht'. 

8. Jaarrekening 2020 OCMW Brecht 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
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/2020/3 - omzendbrief over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van 
de lokale en provinciale besturen 
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Historiek 
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021 over de jaarrekening 2020. 

Motivatie 
Er wordt voor de eerste maal een gezamenlijke rekening voorgesteld voor gemeente en OCMW. 
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 26 mei 2021. 
Elke entiteit zal over zijn eigen deel moeten stemmen, nadien keurt de gemeente ook nog het deel van het 
OCMW goed waardoor de rekening in zijn geheel is goedgekeurd. 
De rekening van het OCMW Brecht voor het dienstjaar 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad 
voor maatschappelijk welzijn. 
De kredieten voor het OCMW zijn de volgende: 
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 9.254.801 euro 
Uitgaven: 9.999.871 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 77.359 euro 
Uitgaven: 505.657 euro 
Financieringsbudget 
Ontvangsten: 0 euro 
Uitgaven: 292.565 euro 
  
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 42.03 minuten tot 46.17 
minuten. 

Stemming: 
Met 22 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Luc Aerts, Patrick Van Assche, 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, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 2 stemmen tegen (Luc Torfs, Ilse 
De Beuckelaer), 4 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Joziena Slegers, Marianne Van den Lemmer, 
Ludwig Anthonissen) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2020 voor het OCMW Brecht vast. 

9. Financiële rapportering juni 2021 

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. 

Motivatie 
Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt de rapportering in bijlage meegegeven. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 46.18 minuten tot 47.05 
minuten. 
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Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 

intergemeentelijke samenwerking 

10. Cipal - Algemene vergadering van 24 juni 2021 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 77 inzake de bevoegdheid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de intergemeentelijke samenwerking. 
  
Het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”). 
  
De statuten van Cipal. 
  
Raadsbesluit van 14 maart 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de 
Algemene Vergaderingen van Cipal. 

Historiek 
Oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 met de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s) 
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 31 

december 2020 
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde 

jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020 
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op 

31 december 2020 
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van 

hun mandaat tijdens het boekjaar 2020 
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris 
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

De toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering. 
De voorstellen van de raad van bestuur van Cipal. 

Motivatie 
Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 47.06 minuten tot 48.25 
minuten. 

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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 
24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze 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. 

11. Igean dienstverlening - Algemene vergadering 25 juni 2021 

Juridisch kader 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
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 Statuten van IGEAN dienstverlening. 

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 algemene vergadering 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 23.10.2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 
Inburgering en Gelijke Kansen. 
Op de algemene vergadering van 19.06.2020 werd de statutenwijziging van IGEAN dienstverlening in het 
kader van de zelfstandige groepering goedgekeurd. Dit werd bevestigd bij het Ministerieel Besluit van 
25.01.2021 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 
Kansen. 
Het OCMW is lid bij IGEAN dienstverlening. 
Statutenwijziging 
Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap Binnenlands 
Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het decreet lokaal 
bestuur voorschrijft. 
De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor ontwikkeld 
werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 
Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad bijzonder 
hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 
Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride wijze te 
vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 
Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook aan 
de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 
IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van rechtswege 
deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 
In een aparte nota van 17.03.2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van 
IGEAN dienstverlening dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 25.06.2021. 
Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 
1.  Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 
2.  Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 
3.  Verdere timing en werkwijze. 
In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 
artikelsgewijs aangebracht. 
  
De raad van bestuur van 17.03.2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN dienstverlening 
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers via het infonet: 
1.  een uittreksel uit de beslissing van de 450ste raad van bestuur van 17.03.2021, 
2.  het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 
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Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor 
de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19.03.2021 werden alle deelnemers hierover 
geïnformeerd. 
  
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 35 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop van 
het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan de 
hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
  
De raad van bestuur van 5.05.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals aan 
de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
  
Bedrijfsrevisor 
Artikel 31 van de statuten van IGEAN dienstverlening bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt door de 
algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. 
De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 
  
Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 
5.05.2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, vertegenwoordigd 
door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als bedrijfsrevisor voor IGEAN 
dienstverlening voor een forfaitair bedrag van 4.798,30 euro per jaar en dit voorstel ter goedkeuring voor te 
leggen aan de algemene vergadering van 25.06.2021. 
  
Uitnodiging algemene vergadering - dagorde 
De raad van bestuur van 17.03.2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25.06.2021 om 19.00 uur te 
organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
  
De dagorde werd als volgt vastgelegd: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 19.03.2021 werden de deelnemers geïnformeerd over de 
statutenwijziging. 
Met het schrijven van IGEAN dienstverlening van 6.05.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 25.06.2021 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 451ste raad van bestuur van 28.04.2021 en van de 452ste raad 
van bestuur van 5.05.2021 

2. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020 
3. zelfstandige groepering – inwendig reglement. 

Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de raad van mei – juni 2021. 
  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering 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. 

Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17.03.2021. 
Goedkeuring van het inwendig reglement in het kader van de zelfstandige groepering op de raad van 
bestuur van 28.04.2021. 
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Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 
aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5.05.2021. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 48.26 minuten tot 53.59 
minuten. 

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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening die 
digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 
19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Zelfstandige groepering – kennisname inwendig reglement. 
 
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN dienstverlening van 25.06.2021 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 dienstverlening worden bezorgd. 

12. Igean milieu en veiligheid - Algemene vergadering 25 juni 2021 

Juridisch kader 

 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

 Statuten van IGEAN milieu & veiligheid. 

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. 
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Op de algemene vergadering 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. 
  
Statutenwijziging 
Om ook na de coronacrisis het digitaal vergaderen mogelijk te maken, roept het Agentschap Binnenlands 
Bestuur op om deze vergaderwijze te verankeren in de statuten, zoals art. 426, 6° van het decreet lokaal 
bestuur voorschrijft. 
De ervaring die intussen opgedaan werd m.b.t. het digitaal vergaderen en de tools die hiervoor ontwikkeld 
werden, bieden voldoende garantie op een democratisch verloop van de vergadering. 
Bovendien blijkt uit de aanwezigheden op de verschillende vergaderingen dat de deelnamegraad bijzonder 
hoog is en gemiddeld zelfs hoger dan bij een fysieke bijeenkomst. 
Met voorliggend ontwerp van statutenwijziging wordt de mogelijkheid om digitaal of op een hybride wijze te 
vergaderen uitdrukkelijk voorzien, zij het minstens voor een aantal vergaderingen. 
Hierbij wordt zowel gedacht aan de raden van bestuur als aan de algemene vergaderingen, maar ook aan 
de bijeenkomsten van de adviescomités en het algemeen comité. 
  
IGEAN maakt van deze gelegenheid eveneens gebruik om de voorzitter van de vereniging van rechtswege 
deel te laten uitmaken van de adviescomités en het algemeen comité. 
In een aparte nota van 17.03.2021 wordt toelichting gegeven bij het ontwerp van statutenwijziging van 
IGEAN milieu & veiligheid dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 
25.06.2021. Deze nota bestaat uit volgende onderdelen: 
1.  Voorbereiding van het ontwerp - besluitvorming 
2.  Toelichting bij het ontwerp van statutenwijziging 
3.  Verdere timing en werkwijze. 
In uitvoering van artikel 427 van het decreet lokaal bestuur worden de wijzigingen aan de statuten 
artikelsgewijs aangebracht. 
De raad van bestuur van 17.03.2021 heeft het ontwerp van statutenwijziging voor IGEAN milieu & veiligheid 
goedgekeurd. Onmiddellijk daarna werden volgende documenten ter beschikking gesteld van alle 
deelnemers via het infonet: 
1.  een uittreksel uit de beslissing van de 153ste raad van bestuur van 17.03.2021, 
2.  het ontwerp statutenwijziging met bijhorende nota. 
Artikel 427 van het decreet lokaal bestuur bepaalt immers dat een statutenwijziging uiterlijk 90 dagen voor 
de algemene vergadering aan alle deelnemers moet worden bezorgd. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19.03.2021 werden alle deelnemers hierover 
geïnformeerd. 
Jaarverslag en jaarrekening 
Artikel 36 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de jaarvergadering elk jaar in de loop 
van het tweede kwartaal verplicht bijeenkomt. Op deze vergadering wordt de jaarrekening vastgesteld aan 
de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor. 
De raad van bestuur van 5.05.2021 heeft haar goedkeuring gehecht aan het jaarverslag 2020 evenals aan 
de jaarrekening 2020. De jaarvergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de 
revisor. 
Bedrijfsrevisor 
Artikel 32 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat de bedrijfsrevisor benoemd wordt door 
de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij zijn onderworpen aan de 
wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen. 
De duur van het mandaat bedraagt maximum drie (3) jaar. 
  
Aangezien het mandaat van de huidige bedrijfsrevisor ten einde loopt, heeft de raad van bestuur van 
5.05.2021 kennis genomen van het voorstel om HLB Dodémont - Van Impe uit Berchem, vertegenwoordigd 
door Guy Cox, bedrijfsrevisor, voor de periode 2021-2023 aan te stellen als bedrijfsrevisor voor IGEAN 
milieu & veiligheid voor een forfaitair bedrag van 5.864,58 euro per jaar en dit voorstel ter goedkeuring voor 
te leggen aan de algemene vergadering van 25.06.2021. 
  
Benoemen bestuurder met raadgevende stem - raad van bestuur 
Artikel 431 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat IGEAN milieu & veiligheid naast een algemene 
vergadering over een raad van bestuur beschikt. Artikel 434 van het decreet lokaal bestuur stelt dat het 
aantal leden van deze raad van bestuur maximaal 15 bedraagt. 
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Overeenkomstig artikel 440 van het decreet lokaal bestuur kunnen aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur eveneens worden deelgenomen door rechtstreeks door verschillende gemeenten aangewezen 
afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.  
De statuten vermelden de criteria die bepalend zijn voor de wijze van aanwijzing van die afgevaardigden, die 
altijd raadsleden zijn die in de betrokken gemeenten verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele 
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en die in dalende volgorde de 
volgende zijn: 
1. het geslacht dat het minst vertegenwoordigd is in de raad van bestuur 
2. de eenparigheid van stemmen waarmee de betrokkene werd aangeduid door de gemeenteraad 
3. de jongste kandidaat. 
Alle door de gemeenten voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem worden op basis van 
voormelde criteria per regio gerangschikt. In uitvoering van artikel 16§2 van de statuten van IGEAN milieu & 
veiligheid heeft de buitengewone algemene vergadering van 20.03.2019 akte genomen van de per regio 
best gerangschikte kandidaat-bestuurder met raadgevende stem en deze effectief aangeduid. 
Intussen heeft Lisa Buysse, gemeente Brasschaat – regio noord, ontslag genomen als lid van de raad van 
bestuur met raadgevende stem. In dat geval wordt de initiële rangschikking voor deze regio hernomen op 
basis waarvan Guy Van den Broek, gemeente Essen, de best gerangschikte kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem is. 
De raad van bestuur heeft in zitting van 28.04.2021 beslist de aanduiding van Guy Van den Broek, 
gemeente Essen – regio noord, als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem voor te leggen aan 
de algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25.06.2021. 
Benoemen leden adviescomités 
Artikel 28 van de statuten van IGEAN milieu & veiligheid bepaalt dat er een adviescomité “milieu” en een 
adviescomité “veiligheid” opgericht wordt. 
Een adviescomité wordt opgericht op grond van de meervoudige doelstellingen van de vereniging en blijft in 
aantal beperkt tot het aantal doelstellingen. Enkel de gemeenten die belang hebben bij de betrokken 
doelstelling zijn vertegenwoordigd in dit adviescomité, dat bestaat uit uitvoerende mandatarissen die 
bevoegd zijn voor de betrokken doelstelling. 
Het adviescomité “milieu” bestaat uit de schepenen van leefmilieu van de betrokken deelnemers. 
Het adviescomité “veiligheid” bestaat uit één (1) vertegenwoordiger van elke betrokken deelnemer als 
vertegenwoordigers van de werkgevers, evenals uit maximum zeven (7) vertegenwoordigers van de 
werknemers en de vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie die van rechtswege deel uitmaken van dit 
comité. 
Gelet op de toetreding van de politiezone Hekla wordt de benoeming van de aangestelde 
vertegenwoordigers voorgelegd aan de algemene vergadering. 
Uitnodiging algemene vergadering - dagorde 
De raad van bestuur van 17.03.2021 heeft beslist om de jaarvergadering van 25.06.2021 om 19.00 uur te 
organiseren op een digitale wijze gelet op uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19. 
De dagorde werd als volgt vastgelegd: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 19.03.2021 werden de deelnemers geïnformeerd over 
de statutenwijziging. 
Met het schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 6.05.2021 werd de uitnodiging en de dagorde voor de 
jaarvergadering van 25.06.2021 aan alle deelnemers bezorgd. 
Volgende documenten werden op dat ogenblik via het infonet ter beschikking gesteld van de deelnemers: 

1. uittreksels uit de beslissingen van de 154ste raad van bestuur van 28.04.2021 en van de 155ste raad 
van bestuur van 5.05.2021 

2. het jaarverslag 2020 met de jaarrekening 2020. 
Gelet op het voorstel om alle agendapunten samen te behandelen op de raad van mei – juni 2021. 
  
De raad heeft met een afzonderlijk besluit de vertegenwoordiger van het OCMW voor de algemene 
vergadering 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. 
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Motivatie 
De jaarvergadering heeft op zich geen financiële gevolgen voor het bestuur. 
Toelichting en bespreking bij het ontwerp statutenwijziging op de raad van bestuur van 17.03.2021. 
Goedkeuring van het voorstel tot aanduiden van een bestuurder met raadgevende stem op de raad van 
bestuur van 28.04.2021. 
Toelichting en bespreking van het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 en kennisname van de 
aanstelling van de bedrijfsrevisor op de raad van bestuur van 5.05.2021. 
Voor het verslag tijdens de zitting wordt verwezen naar de geluidsopname van 54.00 minuten tot 55.33 
minuten. 

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, 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, 
Kelly Van Looy, Katrien Scheirs, Ivan Flebus, Pieter Poriau), 1 onthouding (Ilse De Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid die 
digitaal zal gehouden worden gelet op de uitzonderlijke situatie en op de stand van zaken van de 
maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op 25.06.2021 om 
19.00 u evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen: 
1.  Goedkeuren van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
2.  Goedkeuren van het verslag van de revisor over het boekjaar 2020 
3.  Goedkeuren van de jaarrekening 2020 
4.  Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de revisor over het boekjaar 2020 
5.  Goedkeuren van de statutenwijziging 
6.  Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding 
7.  Toetreding aanvaarden van PZ Hekla 
8.  Benoemen van een bestuurder en leden adviescomités. 
  
Artikel 2 
De vertegenwoordiger van het OCMW, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd 
om op de jaarvergadering van IGEAN milieu & veiligheid van 25.06.2021 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 
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