
 

NOTULEN 

OCMW-RAAD 

25 MEI 2020 
 
 
 

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 20 april 2020. 
Aanleiding 
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. [%datumvorigeGR%] 
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. 20 april 2020 worden goedgekeurd. 
2. Jaarlijkse rapportering: klachten 2019. 
Aanleiding 
De OCMW-Raadsbeslissing d.d. 25.02.2019, waarbij het klachtenreglement werd goedgekeurd. 
Regelgeving 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008. 
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Overeenkomstig artikel 14 van dit klachtenreglement dient er jaarlijks aan de OCMW-Raad een verslag te worden gerapporteerd met betrekking 
tot de behandelde klachten van het voorbije jaar. 
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 
Enig artikel 
Kennis te nemen van het verslag met betrekking tot de klachten van 2019. 
Gondgebied 
3. Patrimonium. Schenking door het OCMW van Brakel aan de gemeente Brakel van een onroerend goed, gelegen te 9660 Brakel ( Elst ), 
kadastraal gekend: " Bonteveld ", 4e afdeling, sectie A, 173 F, 93 a 56 ca groot. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Het OCMW van Brakel is sedert jaren eigenaar van een onroerend goed, gelegen te Brakel ( Elst ), kadastraal gekend als " Bonteveld ", 4e afdeling, 
sectie A, 173 F, 93 a 56 ca groot. 
Op het Vast Bureau d.d. 14.10.2019 werd de pachtopzegging door de pachters per Kerstavond 2019 aanvaard. 
Gelet op het voorstel om dit perceel te gebruiken om bomen aan te planten door de gemeente Brakel. 
Gelet op het voorstel om dit onroerend goed gratis te schenken aan de gemeente Brakel. 
Alle kosten verbonden aan deze schenking zijn ten laste van de gemeente Brakel. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Het OCMW van Brakel schenkt aan de gemeente Brakel volgend onroerend goed, gelegen te 9660 Brakel ( Elst ), kadastraal gekend als " Bonteveld 
", 4e afdeling, sectie A, 173 F, 93 a 56 ca groot, ten kosteloze titel. 
Artikel 2 
De gemeente Brakel zal instaan voor alle kosten dewelke deze schenking met zich mogen meebrengen. 
Sociale Dienst 
4. Afsluiten van een nieuwe overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw inzake het crisisopvangnetwerk Zuid-Oost-Vlaanderen voor 
de periode 2020-2024. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau d.d. 06.04.2020 waarbij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst i.v.m. het crisisopvangnetwerk, werd 
goedgekeurd. 
Regelgeving 



Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Het OCMW van Brakel is reeds sedert jaren aangesloten bij het samenwerkingsverband inzake crisisnoodopvang in Zuid-Oost-Vlaanderen, met als 
partners het CAW en diverse OCMW's. 
De bedoeling van deze crisisnoodopvang is dat mensen die zich in een crisissituatie bevinden ( familiaal geweld, brand, enzovoort ) op het 
grondgebied van de deelnemende OCMW's, kunnen worden ondergebracht in een crisiswoning van één van de deelnemende 
gemeenten/OCMW's. 
De tussenkomst van het OCMW zal € 7.769,16 per jaar bedragen ( voorheen € 11.692,18 ), dit is mede afhankelijk van het aantal woningen dat je 
als OCMW inbrengt in het samenwerkingsverband. 
Deze samenwerking / opvang loopt goed en er wordt derhalve dan ook voorgesteld om deze samenwerking verder te zetten. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het CAW Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van 2020-2024 inzake het crisisopvangnetwerk Zuid-
Oost-Vlaanderen. 
5. Afsluiten van een nieuwe overeenkomst met CAW Oost-Vlaanderen vzw inzake pro-actieve woonbegeleiding voor de periode 2020-
2024. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau d.d. 06.04.2020 waarbij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de pro-actieve 
woonbegeleiding, werd goedgekeurd. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Het OCMW van Brakel is reeds sedert jaren aangesloten bij het samenwerkingsverband inzake pro-actieve woonbegeleiding, met als partners het 
CAW en diverse OCMW's. 
De bedoeling van deze pro-actieve woonbegeleiding is om mensen die geconfronteerd worden met een mogelijke uithuiszetting via de 
Vrederechter, te begeleiden, te adviseren en nazorg te beiden, met het oog op het in eerste instantie vermijden van een uithuiszetting en indien 
dit niet lukt, het nodige te doen opdat zij een nieuwe verblijfplaats vinden en vermijden dat ze in de dakloosheid terecht komen. 
De tussenkomst van het OCMW zal € 12.948,00 per jaar bedragen ( voorheen € 6.647,84 ), dit is mede afhankelijk van het aantal dossiers dat werd 
behandeld voor het OCMW van Brakel. Deze bijdrage komt overeen met 15 aanmeldingen en 10 begeleidingstrajecten. In 2019 had het OCMW 
van Brakel 12 aanmeldingen.  
Deze samenwerking / opvang loopt goed en er wordt derhalve dan ook voorgesteld om deze samenwerking verder te zetten. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
de Artikel 1 
Een nieuwe overeenkomst af te sluiten met het CAW Oost-Vlaanderen vzw voor de periode van 2020-2024 inzake de pro-actieve 
woonbegeleiding. 
 
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 

 
 

 


