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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeenteraad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, 
Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Johan Thomas, Franky Bogaert, Bart Morreels, 
Lien Braeckman, Kris Wattez, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 21u30. 
 
Secretariaat 
 
1. Reglement op de klachtenbehandeling. 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de integratie gemeente - OCMW is werk gemaakt van een uniform reglement. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 302. 
Feiten, context en argumentatie 
Het vast bureau stelt voor het ontwerp van reglement goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1: Er wordt op het ambtelijk niveau van het OCMW Brakel een procedure voor klachtenbehandeling georganiseerd. 
Artikel 2: §1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale 
overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie. 
§2 Een klacht kan zowel betrekking hebben op: 
1° een foutief verrichten van een handeling of prestatie 
2° het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze 3° het niet uitvoeren van een handeling of prestatie 
§3 Een handeling of prestatie kan zowel betrekking hebben op: 
1° een behandelingswijze van de ambtenaar 
2° een termijn 
3° een beslissing van de ambtenaar 
§4 Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct handelen van ambtenaren als op het niet correct handelen van 
burgemeester/voorzitter vast bureau, schepen, raadslid (van het bijzonder comité). 
Artikel 3: §1 Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities. 
§2 Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde 
beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen. 
Artikel 4: Klachten kunnen schriftelijk, per brief, per fax, per meldingskaart of per e-mail gericht worden aan het vast bureau Mondelinge 
klachten dienen persoonlijk gemeld te worden bij de algemeen directeur. 
Artikel 5: Klachten moet niet worden behandeld indien zij betrekking hebben op feiten: 
1° waarvoor reeds eerder een klacht werd ingediend die volledig is afgehandeld. 
2° die zich meer dan een jaar voor de klacht hebben voorgedaan. 
3° waarvoor een georganiseerd administratief beroep is voorzien of waarvoor een jurisdictionele procedure aanhangig is. 
Artikel 6: Anonieme klachten vallen niet onder de toepassing van dit reglement. 
Artikel 7: Een medewerker van het OCMW kan net zoals een burger een klacht uiten volgens deze klachtenprocedure. 
Artikel 8: §1 De algemeen directeur treedt in deze procedure op als klachtencoördinator. 
§2 De klachtencoördinator registreert en dispatcht alle klachten en ziet er op toe dat de behandeling van een klacht conform de 
klachtenprocedure door de klachtenbehandelaar verloopt. 
§3 De klachtencoördinator ziet er op toe dat aan de indiener van de klacht binnen de vijf werkdagen een ontvangstmelding wordt toegestuurd, 
waarin de procedure wordt toegelicht die bij de behandeling van de klacht zal worden gevolgd. 
Artikel 9: Als klachtbehandelaar treedt op: 
1° de hiërarchische overste van degene tegen wiens gedraging de klacht is gericht en die niet zelf bij de gedraging waarover wordt geklaagd is 
betrokken geweest. 
2° Het vast bureau indien het een klacht betreft tegen een gedraging van de (adjunct-) algemeen directeur of financieel directeur. 
3° de OCMW-raad indien het een klacht betreft tegen een gedraging van burgemeester-voorzitter vast bureau, schepen of raadslid (van het 
bijzonder comité). 



4° de algemeen directeur indien het een klacht betreft van de ene ambtenaar ten opzichte van een andere ambtenaar, die beiden werkzaam 
zijn bij het OCMW Brakel. 
Artikel 10: §1 De klachtenbehandelaar bezorgt aan de klachtencoördinator een verslag, samen met een antwoord aan de klager, binnen de 20 
werkdagen na ontvangst van de klacht. 
§2 Indien het niet mogelijk is om binnen die termijn het onderzoek af te ronden deelt de klachtenbehandelaar de klachtencoördinator dit mee, 
met opgave van de redenen. De klager wordt hiervan op de hoogte gebracht. 
§3 Indien het onderzoek uitwijst dat het gevolg dat in voorkomend geval aan de klacht moet worden gegeven geen beslissing vergt van het 
vast bureau of ocmw-raad en geen financiële gevolgen heeft, volstaat het dat de klachtenbehandelaar een antwoord aan de klager voorlegt, 
waarin het aan de klacht verleende gevolg wordt vermeld. 
Artikel 11: De klachtencoördinator kan een aanvullend onderzoek gelasten of dit zelf instellen. 
Artikel 12: Wanneer een onderzoek volledig is afgerond, wordt het verslag samen met het antwoord aan de klager door de 
klachtencoördinator voorgelegd aan het vast bureau. 
Artikel 13: Alle klachten, evenals het gevolg dat er wordt aan gegeven, worden in een centraal databestand geregistreerd. 
Artikel 14: §1 Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de OCMW-raad gerapporteerd. 
§2 Indien de klacht ernstige feiten betreft of feiten die dringende maatregelen vergen, wordt het vast bureau daarvan dadelijk in kennis 
gesteld. 
2. Samenwerkingsverbanden. Cipal dv. Bijzondere algemene vergadering 22 maart 2019. Goedkeuren agenda + bepalen mandaat 
gemeentelijke vertegenwoordiger. 
Aanleiding 
Bij schrijven d.d. 22 januari 2019 van de Raad van bestuur vereniging CIPAL, wordt de OCMW Brakel uitgenodigd op de Bijzondere Algemene 
vergadering van 22 maart 2019.Regelgeving 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad: 
Artikel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer bepaald art. 445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehel vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan; 
Artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden m.b.t. de toepassing van de in house-exceptie 
bepaalt;Feiten, context en argumentatie 
Het feit dat de OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal, 
De statuten van Cipal 
De oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten: 
1) Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur. 
2) Akteneming van de gemeenteraadsbeslissing tot aanduiding van een lid van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de 
rangorde 
3) Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 
De toelichtende nota van Cipal bij de agendapunten van de bijzondere algemenen vergadering; 
Het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen op de in house-exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan 
Cipal zonder dat de formele aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 
Dat de inhouse-exceptie o.m. inhoudt dat er sprake moet zijn van een 'gezamenlijke controle', hetgeen  concreet betekent dat de 
besluitvormingsorganen van Cipal moet worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
Het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 
Dries Wim, burgemeester Genk 
eens Karolien, schepen Tessenderlo 
Fourie Lore, schepen Landen 
Geypen Greet, schepen Mechelen 
Iacopecci Pietro, schepen Waregem 
Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
Matheï Steven, burgemeester Peer 
Moons Jan,schepen Heist-op-den Berg 
Paredaens Koen, schepen Zoersel 
Stijen Francis, schepen Turnhout 
Thijs Heide, gemeenteraadslid 
Vancraeyenest Lawrance, schepen Edegem 
Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
Verbeeck Paul, burgemeester nijlen 
Deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- en overlegronde door de uittredende voorzitter Cipal; 
Bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd met de decretale en statutaire bepalingen, geografische 
verdeling, bevolkingscijfers, politieke verdeling , ma,/vrouw verhouding, continuïteit/verneiwuwing binnen de raad van bestuur. 
Het vast bureau stelt voor om de lijst van 15 kandidaat-bestuurders goed te keuren en het aanduiden van een kandidaat-bestuurder. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1: 
De OCMW-raad keurt de voormelde gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders goed. 
Artikel 2 
De OCMW-raad duidt uit de lijst van 15 kandidaat-bestuurders volgende individuele vertegenwoordiger aan: Mevr. Geypen Greet, schepen 
Mechelen. 
Artikel 3:  
De vertegenwoordiger van de OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere algemenen vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te 
handelen en te beslissing 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 de gemeente gemachtingd om deel te nemen 
aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda; 
Artikel 4: 
Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en zal een afschrift van deze beslissing toesturen aan de dienstverlende 
vereniging Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 
3. Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Verkiezing drie vertegenwoordigers algemene vergadering. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dienen er drie (nieuwe ) vertegenwoordigers te worden verkozen voor de Algemene Vergadering van 
Vereniging " Najaarszon ". 
Regelgeving 
Het Besluit d.d. 19.09.2006 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen, waarbij 
de OCMW-Raadsbeslissing d.d. 10.08.2006 tot oprichting van de Vereniging RVT / Rusthuis " Najaarszon ", overeenkomstig hoofdstuk 12 van 
de OCMW-wet, wordt goedgekeurd. 
Het Decreet Lokale Besturen, meer bepaald de artikelen 475 en volgende. 
Feiten, context en argumentatie 
Artikel 484 voorziet dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd zijn door 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 13 van de statuten van de Vereniging voorzien dat de Algemene Vergadering is samengesteld uit acht leden, waarvan drie 
stemgerechtigde vertegenwoordigers van het OCMW van Brakel. 
Overeenkomstig datzelfde artikel, duurt hun mandaat zolang ze lid zijn van de OCMW-Raad of tot - bij de installatie van de nieuwe OCMW-
Raad - de nieuwe OCMW-Raad een afvaardiging heeft gekozen. 
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vereniging, dient voor elk effectief lid, de OCMW-Raad een plaatsvervanger aan te stellen. 
Deze plaatsvervanger 
Gelet op het voorstel om schepen P. Vanderstuyf, raadslid S. Burens en raadslid J. Thomas te verkiezen als effectieve leden voor de Algemene 
Vergadering van Vereniging " Najaarszon ". 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
De verkozen leden voor de Algemene Vergadering voor Vereniging " Najaarszon " zijn: 
1/ Peter Vanderstuyf, schepen 
2/ Sabine Burens, raadslid 
3/ Johan Thomas, raadslid 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vereniging RVT Rusthuis Najaarszon. 
4. Samenwerkingsverbanden. RVT Rusthuis Najaarszon. Verkiezing twee leden raad van beheer. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dienen er drie (nieuwe ) vertegenwoordigers te worden verkozen voor de Raad van Beheer van 
Vereniging " Najaarszon ". 
Regelgeving 
Het Besluit d.d. 19.09.2006 van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen, waarbij 
de OCMW-Raadsbeslissing d.d. 10.08.2006 tot oprichting van de Vereniging RVT / Rusthuis " Najaarszon ", overeenkomstig hoofdstuk 12 van 
de OCMW-wet, wordt goedgekeurd. 
Het Decreet Lokale Besturen, meer bepaald de artikelen 475 en volgende. 
Feiten, context en argumentatie 
Artikel 484 voorziet dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in de organen van de welzijnsvereniging vertegenwoordigd zijn door 
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 26 van de statuten van de Vereniging voorzien dat de Raad van Beheer is samengesteld uit zes leden, waarvan twee stemgerechtigde 
vertegenwoordigers van het OCMW van Brakel. 
Artikel 27 voorziet dat " §1. behoudens persoonlijk ontslag als beheerder eindigt het mandaat van beheerder bij het ophouden van het 
mandaat van lid in de algemene vergadering. Bij herkiezing als lid kan ook het mandaat van beheerder worden vernieuwd. ". 
Gelet op het voorstel staand de vergadering om schepen P. Vanderstuyf en raadslid J. Thomas te verkiezen als effectieve leden voor de Raad 
van Beheer van Vereniging " Najaarszon ". 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
De verkozen leden voor de Raad van Beheer voor Vereniging " Najaarszon " zijn: 
1/ Peter Vanderstuyf, schepen 
2/ Johan Thomas, raadslid 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vereniging RVT rusthuis Najaarszon. 
5. Samenwerkingsverbanden. Verkiezing van een effectieve vertegenwoordiger voor de interlokale Vereniging Sociale Economie 
Vlaamse Ardennen ( SEVA ) en plaatsvervanger. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dient er een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te worden verkozen voor SEVA. 
Regelgeving 
Decreet Lokale Besturen. 
Feiten, context en argumentatie 
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing d.d. 16.12.2013, waarbij goedkeuring werd gegeven aan dit project en de statuten werden goedgekeurd. 
Er wordt voorgesteld om raadslid A. Coppens te verkiezen als effectieve vertegenwoordiger en mevr. H. De Braekeleer, maatschappelijk 
werkster in het OCMW van Brakel als plaatsvervangend lid. 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Raadslid Amber Coppens, wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger in SEVA. 
Artikel 2 
Mevr. Hanne De Brakeleer, maatschappelijk werkster in het OCMW van Brakel, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid in SEVA. 
6. Samenwerkingsverbanden. Verkiezing van een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger van het OCMW van Brakel voor 
de Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dient er een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te worden verkozen voor de 
Algemene Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Regelgeving 
Decreet Lokale Besturen. 
Feiten, context en argumentatie 
Gelet op de OCMW-Raadsbeslissing d.d. 16.02.1999 houdende de principiële toetredingsbeslissing tot het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-
Vlaanderen. 
Het voorstel is om raadslid K. Vekeman aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger en raadslid D. Bogaert als plaatsvervanger  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Raadslid Karen Vekenman wordt aangeduid als effectieve vertegenwoordiger van het OCMW van Brakel. 
Artikel 2 
Raadslid Delphine Bogaert wordt aangeduid als plaatsvervanger. 
7. Samenwerkingsverbanden. De Kringwinkel. Aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dient er een effectieve vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te worden verkozen voor de 
Kringwinkel. 
Regelgeving 
Decreet Lokale Besturen. 
Feiten, context en argumentatie 
Gelet op het voorstel om raadslid J. Roos aan te stellen als effectieve vertegenwoordiger. 
Gelet op het voorstel om raadslid D. Bogaert aan te stellen als plaatsvervangende vertegenwoordiger. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Raadslid Johnny Roos aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger voor het OCMW in de Kringwinkel. 
Artikel 2 
Raadslid Delphine Bogaert aan te duiden als plaatsvervangend lid voor het OCMW in de Kringwinkel. 
8. Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water ( LAC ). Verkiezing van een effectief en 
plaatsvervangend lid uit het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dient er een effectief en plaatsvervangend lid te worden aangeduid, gekozen uit de leden van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, om te zetelen in het LAC. 
Regelgeving 
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16.09.1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water. 
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1.12.2018 tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16.09.1997 betreffende 
de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent te minimale levering van elektriciteit, gas en water. 
Decreet Lokale besturen. 
Feiten, context en argumentatie 
Om deel te kunnen uitmaken van het LAC, dient men een lid te zijn van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
Gelet op het voorstel om schepen M. Devalck aan te stellen als effectief lid en N. De Geeter als plaatsvervangend lid. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Schepen Marin Devalck wordt aangeduid als effectief lid van het LAC. 
Artikel 2 
Mevr. Nancy De Geeter wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van het LAC. 
9. Verkiezing van een OCMW-afgevaardigde en plaatsvervanger voor de Seniorenraad Brakel. 
Aanleiding 
Ten gevolge van de nieuwe legislatuur, dienen er een effectief lid en een plaatsvervangend lid te worden aangeduid voor de Seniorenraad 
Brakel. 
Regelgeving 
Decreet Lokale Besturen. 
Feiten, context en argumentatie 
Gelet op het voorstel om schepen M. Devaclk aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger. 
Gelet op het voorstel om raadslid S. Burens aan te duiden als plaatsvervangend lid.  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 



Schepen Marin Devalck aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger van het OCMW van Brakel in de Seniorenraad van Brakel. 
Artikel 2 
Raadslid Sabine Burens aan te duiden als plaatsvervangend lid voor het OCMW van Brakel in de Seniorenraad van Brakel. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 
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