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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
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, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, 
Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 21u30. 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 27.01.2020. 
Aanleiding 
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 27 januari 2020. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur, artikel 74. 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Brakel. 
Feiten, context en argumentatie 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het 
zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 27 januari 2020 worden goedgekeurd. 
2. Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ' Vlaamse Ardennen '. Goedkeuring toetreding ocmw Geraardsbergen. 
Aanleiding 
Schrijven d.d. 16 december 2019 houdende de vraag van OCMW Geraardsbergen tot toetreding tot de Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling ' Vlaamse Ardennen '. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
De Raadsbeslissing d.d. 26.08.1999, waarbij principieel akkoord werd verleend om medewerking te verlenen aan de oprichting van een Regionale 
Dienst voor Schuldbemiddeling. 
De Raadsbeslissing d.d. 24.02.2000, waarbij het samenwerkingsprotocol met betrekking tot de oprichting van een Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling werd goedgekeurd. 
Gelet op het nieuwe samenwerkingsprotocol d.d. 07.05.2009. 
De Raadsbeslissing van het OCMW van Geraardsbergen d.d. 12.11.2019, houdende de toetreding tot de Regionale Dienst voor 
Schuldbemiddeling ' Vlaamse Ardennen ', per 01.07.2020. 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau d.d. 13.01.2020 waarbij het Vast Bureau zich akkoord heeft verklaard met de toetreding door het 
OCMW van Geraardsbergen tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ' Vlaamse Ardennen ' per 01.07.2020. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan de toetreding voor het OCMW van Geraardsbergen tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling ' Vlaamse 
Ardennen ' per 01.07.2020. 
3. Samenwerkingsverbanden. Vereniging RVT / Rusthuis Najaarszon. Kennisname beslissing Gouverneur d.d. 21.02.2020 in verband met 
klacht tegen het meerjarenplan 2020-2025 van OCMW Brakel, door Vereniging RVT / Rusthuis Najaarszon. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Vereniging Najaarszon had klacht ingediend tegen het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Brakel, om reden dat het OCMW ' slechts 
' € 100.000,00 had ingeschreven met betrekking tot het verschil in loonkost. 
De Gouverneur stelt nu dat aangezien het gaat om een burgerrechtelijke overeenkomst tussen partijen, het niet tot zijn bevoegdheid behoort 
om een oordeel te vellen over het geschil inzake de berekeningswijze en de hoogte van de bijdrage van het OCMW in het verschil in loonkost. 
Met 23 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De 
Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, 



Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia 
Schoutteten) 
Besluit 
Artikel 1 
Kennis te nemen van het schrijven d.d. 21.02.2020 van ABB, houdende de beslissing van de Gouverneur inzake de klacht door Vereniging 
Najaarszon tegen het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW van Brakel. 
Personeelsdienst 
4. Personeel. Welzijnsbeleid. Jaaractieplan 2020. 
Aanleiding 
Het ontwerp van het jaaractieplan 2020. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur , artikel 2. 
het Koninklijk Besluit dd. 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 
11. 
Feiten, context en argumentatie 
Jaarlijks dient een jaaractieplan "welzijn" opgemaakte worden en aan de OCMW-raad te worden voorgelegd. 
Het vast bureau stelt voor het jaaractieplan goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Het ontwerp van het jaaractieplan 2020 wordt goedgekeurd.  
5. Personeel. Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met 
personeelsleden aan het college. Verslag vast bureau (september 2019 - maart 2020). 
Aanleiding 
Het besluit dd. 30 september 2019 op naam van de OCMW-raad. 
Dit stelt dat het vast bureau hierover jaarlijks rapporteert. 
Regelgeving 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.  
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).  
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 o.m.:  
- Artikel 78, tweede lid, 2° en artikel 85, tweede lid (gemeentelijke reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, ea)); 
- Artikel 78, tweede lid, 2°, artikel 85, eerste en derde lid en artikel 161 (organogram);  
- Artikel 78, eerste lid en artikel 85, eerste lid (personeelsformatie). 
Het besluit dd. 30 september 2019 op naam van de OCMW-raad. 
Feiten, context en argumentatie 
Op 18 november 2019 stelde het vast bureau het geïntegreerd organogram voor gemeente en ocmw vast. 
Op 10 februari 2020 stelde het vast bureau de geïntegreerde personeelsformatie vast. 
Op 10 februari 2020 stelde het vast bureau de geïntegreerde rechtspositieregeling vast. 
Op 10 februari 2020 stelde het vast bureau de geïntegreerde deontologische code gemeente en OCMW, aanpassing 1/2019 vast. 
Met 23 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De 
Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, 
Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia 
Schoutteten) 
Besluit 
De raad neemt kennis van onderstaande besluiten op naam van het vast bureau: 
dd. 18 november 2019 betreffende het geïntegreerd organogram voor gemeente en ocmw  
dd. 10 februari 2020 betreffende de geïntegreerde personeelsformatie  
dd. 10 februari 2020 betreffende de geïntegreerde rechtspositieregeling  
dd. 10 februari 2020 betreffende de geïntegreerde deontologische code gemeente en OCMW, aanpassing 1/2019. 
Grondgebied 
6. Samenwerkingsverbanden. Solva. Overeenkomst betreffende ”Energiehuis SOLVA”. 
Aanleiding 
Eind april loopt de huidige Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal bestuur - die werd gesloten voor een periode van 10 jaar 
en 3 maanden - af. Het niet afsluiten van deze nieuwe Samenwerkingsovereenkomst houdt concreet in dat het Energiehuis SOLVA geen diensten 
meer kan leveren voor inwoners van onze gemeente.  
Regelgeving 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, luidens latere aanpassingen, betreffende partnerschap met het lokaal energiehuis. 
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, hierna het Energiebesluit 
genoemd. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de waarbij 
de  toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 februari 2020 tot organisatie van een oproep om voorstellen in te dienen voor toekenning van steun 
voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen. 
Ministerieel Besluit van 26 januari 2019 tot erkenning van SOLVA als Energiehuis voor de steden/gemeente in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen ( 
uitgezonderd stad Aalst ). 
Samenwerkingsverband tussen SOLVA en het FRGE van 26 januari 2010 en bijhorende addenda van 20 maart en 3 juni 2019. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Brakel die werd gesloten voor de periode van 10 jaar en 3 maanden met ingang 
van de datum van ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen SLVA en het FRGE, met name 26 januari 2010. 



Avenant bij bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en de gemeente Brakel die op 2 oktober 2017 werd gesloten, waarbij 
de gemeente Brakel de rentelast van 2% overneemt voor de reguliere doelgroep. 
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en SOLVA inzake de toekenning van Energieleningen d.d. 1 oktober 2017, afgesloten 
voor een duur van vijf jaar.  
Feiten, context en argumentatie 
Energie 
SOLVA is sinds 26 januari 2019 erkend door de minister als Vlaams Energiehuis voor de steden/gemeenten in de regio Zuid-Oost-
Vlaanderen  (uitgezonderd stad Aalst). 
Het Energiehuis verstrekt renteloze energieleningen ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en voorziet daarnaast in elke 
gemeente binnen zijn werkingsgebied verplicht een aantal basistaken zoals omschreven in het Energiebesluit. 
De Vlaamse Regering heeft volgende taken toebedeeld aan het Energiehuis: 

1)     Verstrekken van energieleningen voor energiebesparende maatregelen voor inwoners behorende tot de doelgroep op het grondgebied 
van de gemeente. 

2)     Uitvoering van de verplichte basisdienstverlening en activiteiten binnen het werkingsgebied van het Energiehuis zoals omschreven in 
het Energiebesluit: 

a.     Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te bieden waar inwoners terecht 
kunnen met hun energievragen; 

b.     Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 
·        Relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale energiebeleidsmaatregelen;  
·        Energiepremies en -leningen, inclusief leningen bij de financiële sector;  
·        Energetische renovatie; 

  
c.      Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  

·        De aanvragen van de premies en leningen, vermeld onder b; 
·        Het uitvoeren van de leveranciersvergelijking en, in voorkomend geval, bij wijziging van energieleverancier; 
·        Het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
·        De uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging daarbij; 
·        De interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na een energiescan en het 

energieprestatiecertificaat; 
  

d.     Uitvoerende diensten coördineren en, in voorkomend geval, correct doorverwijzen naar onder meer de dienstverlening die 
gericht is op de begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken in het kader van de energiescans. 

3)     Uitvoeren van energiescans (opvolgscan type 2) gericht op begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen. 
4)     Beheren van de lening in kader van het noodkoopfonds i.s.m. het OCMW. 

Om in de bovenstaande dienstverlening te kunnen voorzien en om die dienstverlening te kunnen garanderen, ging het Energiehuis SOLVA 
samenwerkingsverbanden aan met partners zoals distributienetbeheerder Fluvius, Provincie Oost-Vlaanderen en Energiesnoeibedrijven Stroom 
vzw, Goed Wonen vzw en ’t Vierkant vzw. Bovendien zal de werking van het Energiehuis verankerd worden in de nieuwe intergemeentelijke 
samenwerking rond Lokaal Woonbeleid die op 1 januari 2020 van start ging. 
Er wordt een kredietcommissie opgericht, samengesteld uit een afvaardiging per deelnemend lokaal bestuur om te adviseren over het al dan 
niet toekennen van een energielening, in dossiers die een verhoogde aandacht vragen. 
In kader van het Energiebesluit van 19 november 2010 dient de gemeente Brakel een partnerschap aan te gaan met het Energiehuis dat actief 
is in de gemeente om bovenvermelde taken op te nemen op haar grondgebied. En dit na overleg met het OCMW. Artikel 7.9.1. § 1 van het 
Energiebesluit bepaalt dat de gemeente een Energiehuis voorstelt om een aantal verplichte basistaken op te nemen op haar grondgebied. 
Eind april 2020 loopt de huidige Samenwerkingsovereenkomst tussen SOLVA en het lokaal bestuur - die werd gesloten voor een periode van 10 
jaar en 3 maanden - af. 
De wettelijk opgelegde dienstverlening van het Energiehuis SOLVA is gratis voor het lokaal bestuur. 
Klimaat 
Het regionaal Klimaatplan “Klimaatgezond Z-O Vlaanderen”, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018, neemt verschillende 
maatregelen op inzake verduurzaming van residentiële gebouwen1 [1] . 
Het klimaatplan stelt tot doel om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 (refertejaar 2011). 
In het Energiebesluit is opgenomen dat de gemeente het Energiehuis aanstelt, in overleg met het OCMW. 

 
file:///C:/Users/mil02/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6D6VDCUL/GR-
besluit%20ontwerp%20SOK%20EH%20en%20Gemeente%20Brakel%20(002).docx - _ftnref1[1] De sector huishoudens neemt in de 
klimaatplannen van de steden en gemeenten het grootste aandeel van de CO2-uitstoot op het grondgebied voor zijn rekening door 
gebouwenverwarming, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
De OCMW-Raad keurt de beslissing van de gemeenteraad d.d. 20.04.2020 goed, waarbij de gemeenteraad het Energiehuis SOLVA aanstelt als 
Energiehuis dat (renteloze) energieleningen verstrekt aan inwoners ter ondersteuning van energiebesparende investeringen en een aantal 
basistaken uitvoert zoals omschreven in het Energiebesluit. 
Artikel 2 
De OCMW-Raad keurt de Samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA” tussen SOLVA en de gemeente Brakel goed. 
Sociale Dienst 
7. Ketenaanpak intrafamiliaal geweld ( IFG ) Oost-Vlaanderen. Toetreding. 
Regelgeving 
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Vanuit de politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, wordt de vraag gesteld of het OCMW van Brakel bereid is om toe te treden tot de 
ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen. 
Tijdens de overlegmomenten kunnen de verschillende deelnemende organisaties dossiers bespreken, zonder dat het beroepsgeheim wordt 
geschonden, teneinde een oplossing te zoeken voor de cliënten. 
Dat een dergelijke aanpak een meerwaarde kan zijn om tot oplossingen te komen voor bepaalde dossiers. 
Deze toetreding werd reeds door het Vast Bureau goedgekeurd d.d. 24.02.2020. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
De toetreding tot de ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen, goed te keuren. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
Namens de OCMW-raad, 

 
 
 
 

De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


