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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Sofie Faes, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly 
Van Looy, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Ivan Flebus, OCMW raadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 9 januari 2020 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017. 
Het huishoudelijk reglement van de RVMW d.d. 17 januari 2019. 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de OCMW-raad d.d. 9 januari 2020 dat acht dagen voor de 
huidige zitting ter inzage van de OCMW-raadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-
raad. 

Motivatie 
Voorzitter L. Nicolaï heet iedereen welkom op de tweede raad van 2020. 
Er zijn vijf aanvullende punten ingediend voor de gemeenteraad, door Vlaams Belang en door Oprecht 
Brecht. 
Voorzitter L. Nicolaï geeft een gepaste toelichting tijdens de RVMW.  
Er wordt voor de tussenkomsten ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 februari 2020. 

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. 9 januari 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 
  
De zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geschorst om de eerste 10 agendapunten van de 
gemeenteraad te behandelen. 
Hierna wordt voortgegaan met de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

intergemeentelijke samenwerking 

2. Zorgraad Eerstelijnszone Voorkempen: goedkeuring deelname aan VZW - aanduiding 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering 

Beleids- en beheerscyclus 
De zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt geschorst om een aantal punten van de 
gemeenteraad te behandelen tot en met agendapunt tien. 
Na agendapunt tien van de gemeenteraad, wordt de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw hernomen 
voor de behandeling van het tweede punt. 
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Juridisch kader 
Organieke wet 8 juli 1976 betreffende de OCMW's, zoals tot op heden gewijzigd voor wat het Vlaamse 
grondgebied betreft, hierna genoemd de OCMW-wet. 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 77 en 78. 
Het decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018. 
Het besluit van de Vlaamse regering van 29 juni 2018 tot toekenning van een subsidie aan de 
initiatiefnemers in een afgebakende zone voor de oprichting van zorgraden. 
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. 
De beslissing van het vast bureau van 16 april 2019 betreffende Eerstelijnszone Voorkempen – voorlopige 
zorgraad – kandidatuurstelling cluster lokaal bestuur en cluster welzijn. 
De beslissing van het vast bureau van 30 december 2019 betreffende de afvaardiging in het bestuursorgaan 
van de VZW Eerstelijnszone Voorkempen, die nog bekrachtigd dient te worden. 

Historiek 
Gemeente/OCMW Brecht is een partner binnen de Eerstelijnszone (ELZ) Voorkempen, samen met de 
gemeenten Wijnegem, Zoersel, Schilde, Malle en Zandhoven. 
Tijdens de zitting d.d. 16 april 2019 van het vast bureau werd beslist Liselotte Hofmans en Frank Willeme 
voor te dragen als kandidaat-lid van de voorlopige zorgraad van Eerstelijnszone Voorkempen. Liselotte 
Hofmans en Frank Willeme nemen sindsdien deel aan de bijeenkomsten van de voorlopige zorgraad. 
De volgende stap is de oprichting van de definitieve zorgraad die overeenkomstig het eerstelijnsdecreet van 
2019 de vorm moet aannemen van een VZW. De zorgraad is het aansturend orgaan van de Eerstelijnszone 
Voorkempen met volgende prioritaire opdrachten: 

 Afstemming organisatie en aanbod op de zorg- en ondersteuningsvragen 

 Het lokaal sociaal beleid ondersteunen  

 Stimuleren van kringwerking 

 Interdisciplinaire samenwerking, waaronder gegevensdeling, stimuleren 

 Invulling van de sociale kaart mee ondersteunen 
De VZW Eerstelijnszone Voorkempen werd opgericht op 17 december 2019. Door de voorlopige zorgraad 
werden statuten en beleidsplan voor deze VZW opgemaakt. 
De statuten van de VZW Eerstelijnszone Voorkempen werden ingediend bij de griffie en overgemaakt aan 
de Vlaamse overheid. 
Het beleidsplan van de VZW Eerstelijnszone Voorkempen werd overgemaakt aan de Vlaamse overheid. 
  

Motivatie 
Het is van groot belang is om als lokaal bestuur deel te nemen aan de Zorgraad. De Zorgraad zal het lokaal 
bestuur kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van het lokaal sociaal beleid onder andere via de brede 
samenwerking tussen welzijn en gezondheid. Een goede samenwerking tussen de verschillende 
betrokkenen zorgt niet alleen voor een uitbreiding van de zorgmogelijkheden maar eveneens voor een beter 
zorgcontinuüm rond de cliënt. Via de deelname aan de Zorgraad leren de andere aanwezigen de gemeente 
en het OCMW kennen waardoor de drempels dalen. Door het netwerk via de Zorgraad is het vanuit het 
lokaal bestuur gemakkelijker om het lokaal sociaal beleid op gemeentelijk niveau uit te bouwen. 
Lokale besturen kunnen deelnemen in andere structuren zoals bepaald in het decreet lokaal bestuur. 
Het Agentschap zorg en gezondheid adviseert enerzijds in de Raad van Bestuur van de VZW enkel 
natuurlijke personen op te nemen en anderzijds om een rechtspersoon aan te duiden als lid van de VZW. 
Het vast bureau heeft op 30 december 2019 Liselotte Hofmans en Frank Willeme afgevaardigd als 
bestuurder in het bestuursorgaan van de VZW. Deze beslissing dient nog bekrachtigd te worden door de 
OCMW-raad. 
Naast de oprichting van de VZW moeten de leden voor de algemene vergadering aangeduid worden. 
De OCMW-raad zal dus een beslissing moeten nemen omtrent het lidmaatschap voor de algemene 
vergadering. Overeenkomstig art. 35 en 74 van het decreet lokaal bestuur gebeurt de voordracht van een 
afgevaardigde in de algemene vergadering via stemming. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden via secretariaat@brecht.be tot en met 11 februari 2020. 
Er werd één kandidatuur ontvangen van de voorzitter BCSD, L. Aerts. 
Voorzitter BCSD L. Aerts stelt aan de raad voor om artikel 1 als volgt te herformuleren : 
De OCMW-raad neemt kennis van de toetreding van Brecht tot de VZW Eerstelijnszone Voorkempen en van 
het mandaat om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van de VZW 
Eerstelijnszone Voorkempen. 
Voor de tussenkomsten wordt ook verwezen naar het audioverslag van vandaag, 13 februari 2020. 
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Stemming: 
Stemming kandidaat voor de algemene vergadering : 
Bij geheime stemming : 
Luc Aerts : 27 ja-stemmen, 2 onthoudingen 

Besluit 
  
Stemming over artikel 1, 2, 3 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 
Artikel 1 
De OCMW-raad neemt kennis van de toetreding van Brecht tot de VZW Eerstelijnszone Voorkempen en van 
het mandaat om een afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergadering van de VZW 
Eerstelijnszone Voorkempen. 
Artikel 2 
De OCMW-raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau d.d. 30 december 2019 om Frank Willeme en 
Liselotte Hofmans af te vaardigen voor de Raad van Bestuur van VZW Eerstelijnszone Voorkempen. 
Artikel 3 
De OCMW-raad neemt kennis van de statuten en beleidsplan van VZW Eerstelijnszone Voorkempen. 
Artikel 4 
De OCMW-raad beslist om Luc Aerts af te vaardigen voor de algemene vergadering van de VZW 
Eerstelijnszone Voorkempen. 
Artikel 5 
De OCMW-raad beslist de algemeen directeur en de burgemeester te machtigen om de 
toetredingsdocumenten te ondertekenen. 
 
 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn 
 


