NOTULEN
OCMW-RAAD

26 OKTOBER 2020
Aanwezig:

Marcel Saeytijdt, Raadslid
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier,
Marin Devalck, Schepenen
Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens,
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: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad
Karen Vekeman, Raadslid
Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 21u30.

Openbaar
Secretariaat

1.

Goedkeuring notulen vorige ocmw-raad 31 augustus 2020.

Aanleiding
De notulen van de vorige ocmw-raad d.d. 31 augustus 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.
Met 21 niet gestemd (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, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De notulen en het zittingsverslag van de vergadering d.d. 31 augustus 2020 worden
goedgekeurd.

2.

Personeel. Verslag inzake delegatie bevoegdheid OCMW-raad aan vast bureau.

Aanleiding

Minstens jaarlijks wordt aan de raad gerapporteerd over de beslissingen als gevolg van de beslissing
tot delegatie dd. 30 september 2019.
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 41, tweede lid, 2° en artikel 57 tweede lid (gemeentelijke reglementen i.v.m.
personeelsaangelegenheden (rechtspositieregeling, ea));
Artikel 41, tweede lid, 2°, artikel 57, eerste en derde lid en artikel 161 (organogram);
Artikel 41, eerste lid en artikel 57, eerste lid (personeelsformatie).
Het besluit van de raad dd. 30 september 2019 betreffende "Personeel. Delegatie bevoegdheid
personeelsformatie, organogram, reglementen personeelsaangelegenheden en dadingen met
personeelsleden aan het vast bureau."
Met 21 niet gestemd (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, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De raad neemt kennis van onderstaande beslissingen van het college voor de periode
april 2020 - september 2020.
1° Besluit dd. 24 augustus 2020 - Geïntegreerde rechtpositieregeling (2020/2) - te raadplegen op
website
2° Besluit dd. 17 augustus 2020 - Organogram (2020/2) - te raadplegen op website
3° Besluit dd. 24 augustus 2020 - tweede pensioenpijler - te raadplegen op website
4° Besluit dd. 17 augustus 2020 - personeelsformatie (2020/2)

3.
Geïntegreerd breed onthaal: financiële overeenkomst tussen de lokale besturen van de
eerstelijnszone GBO Panacea. Goedkeuring.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22.12.2017.
Regelgeving inzake het Geïntegreerd Breed Onthaal.
Feiten, context en argumentatie
Het project van de lokale besturen van de eerstelijnszone Panacea, inzake het geïntegreerd breed
onthaal, werd weerhouden, waardoor dit project elk jaar, gedurende zes jaar, een subsidie ontvangt
van € 25.000,00 en dit tot uiterlijk 31.12.2025.
Bedoeling is om een gezamenlijk kader uit te werken om bij de doelgroep, zijnde gezinnen in
armoede met kinderen ( prenataal en kinderen 0-3 jaar ), onderbescherming tegen te gaan en te
werken aan een betere toegankelijkheid van de dienstverlening.
Deze samenwerking tussen de besturen Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde
en Brakel binnen de eerstelijnszon Panacea, werd reeds opgenomen in het meerjarenplan van alle
lokale besturen.
Er zal om deze doelstellingen te realiseren, een projectcoach ( 4/5-tewerkstelling ) worden
aangeworven door het CAW, dewelke zal werken voor al de deelnemende besturen.
Deze samenwerking op financieel gebied, is nader omschreven in bijgevoegde
financieringsovereenkomst
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1
De financiële overeenkomst tussen de lokale besturen van Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem,
Oosterzele, Lierde en Brakel, goed te keuren.
Financiële Die nst

4.

Meerjarenplan 20-25. Opvolgingsrapportering eerste semester boekjaar 2020.

Aanleiding
Jaarlijks wordt voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over de uitvoering
van het meerjarenplan aan de raden voorgelegd.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 263.
Feiten, context en argumentatie

Met 21 niet gestemd (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, Wesley Roos, Jan Haegeman, Veronique Lenvain,
Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Bart Morreels, Lien Braeckman, Kris Wattez, Saskia Schoutteten)
Besluit
Enig artikel: De raad neemt kennis van het opvolgingsrapport eerste semester boekjaar 2020.
Sociale Dienst

5.
Goedkeuring reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Ministerieel Besluit van 30 juni, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVD-19 te beperken.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan
de Vlaamse gemeente, OCMW's en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Feiten, context en argumentatie
Het OCMW van Brakel wenst aan elke meerderjarige inwoner die behoort tot een kwetsbare
doelgroep 4 of 2 waardebonnen te geven om:
- enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis serieus
inkomensverlies leden of dien al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich daardoor in
een specifieke noodsituatie bevinden, en
- anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn
getroffen, te steunen.
Onder kwetsbare groepen wordt begrepen: alleenstaande ouders met kinderen tot en met 21 jaar,
waarvan het inkomen lager is dan de Europese armoedegrens, zoals vastgesteld door Statbel.
In geval van co-ouderschap zullen de waardebonnen verdeeld worden over beide ouders ( 2 x 2
waardebonnen ), voor zover beide ouders in Brakel wonen. Woont slechts 1 ouder in Brakel in het
geval van co-ouderschap, dan krijgt deze 2 waardebonnen.
Elke waardebon heeft een waarde van € 25,00 en een geldigheidsduur van zes maanden.
De waardebon kan besteed worden bij handelszaken of organisaties. Dit zijn handelaars,
ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen met
vestiging op het grondgebied van de gemeente.

Het OCMW acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie goed te keuren.
De reden waarom er wordt gekozen voor bovenvermelde doelgroep is, omdat omwille van de
coronapandemie heel wat mensen worden geconfronteerd met inkomensverlies.
Personen die geen beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid, vallen terug op
een leefloon of een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Bovendien beschikken mensen met een laag inkomen, niet vaak over een buffer om dit
inkomensverlies op te vangen en kunnen daardoor in financiële moeilijkheden komen, waarbij
essentiële uitgaven zoals voor wonen, voeding en verzorgingsproducten in het gedrang komen.
Verder is het zo dat de gemeente / het OCMW van Brakel inzet op de strijd tegen armoede,
inzonderheid kinderarmoede, zoals ook blijkt uit de doelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025
van de gemeente / OCMW Brakel.
Tot slot heeft ook de lokale economie nog steeds te lijden onder de maatregelen die werden
genomen naar aanleiding van corona. Door aan te sluiten bij deze actie, wordt gestimuleerd om ook
bij de lokale handelaren en organisaties langs te gaan om producten aan te kopen.
De geraamde uitgaven zullen worden ingeschreven in de eerstvolgende aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
De OCMW-Raad keurt het bijgevoegde reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de
lokale economie, goed.
Artikel 2
Het Vast Bureau is belast met de uitvoering van deze beslissing.

6.

Sociale rechten: aanpassing van de inkomstengrenzen aan de Europese armoedegrens.

Aanleiding
Aanpassing Raadsbeslissing d.d. 30.09.2019 in verband met de inkomstengrenzen voor sociale rechten
aan de Europese armoedegrens.
Regelgeving
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Feiten, context en argumentatie
Er wordt voorgesteld om de vastgestelde Europese armoedegrens aan te passen aan de nieuwe
bedragen van de Europese armoedegrens.
Er wordt voorgesteld om de inkomstengrenzen als volgt vast te leggen met ingang van 01.10.2020:
 alleenstaande:
€ 1.188,00
 2 volwassenen + 2 kinderen:
€ 2.494,00
 1 kind extra ( 14 jaar of jonger ):
€ 357,00
 volwassene extra of kind vanaf 15 jaar extra: € 594 ,00
Met deze inkomstengrenzen zal rekening worden gehouden bij volgende hulpverleningen: de
voedselbedeling, de sociale kruidenier KABA, de kansenpas en de sportkansenpas.
Cfr. een overzicht van de barema's in bijlage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1
De nieuwe inkomstengrenzen toe te passen vanaf 01.10.2019.

7.

Corona. Eerstelijnszone Panacea: vraag tot financiële tussenkomst.

Feiten, context en argumentatie
De ELZ Panacea vraagt hulp omtrent drie zaken:
1/ het ter beschikking stellen van een maatschappelijk werker om de zes weken, elke namiddag van
dinsdag tot en met vrijdag van 12u00 tot 18u00.
2/ een financiële tussenkomst voor het aanstellen van een bijkomende administratieve medewerker
voor het triagecentrum n.a.v. COVID-19. De kosten hiervoor zullen verdeeld worden over de
deelnemende gemeenten o.b.v. inwonersaantal.
3/ momenteel is het triage- en afnamecentrum COVD-19 voor onze regio ( Herzele, Zottegem, SintLievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel ) in het SEZZ ( Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem ).
Door noodzakelijk werken in/aan het SEZZ, kan de huidige triagepost niet behouden blijven. Het SEZZ
stelt voor om containers te plaatsen gedurende de werken zodat het triage- en afnamecentrum
COVD-19 op die plaats verder kan blijven functioneren.
Het SEZZ onderzocht verschillende opties:
 koop nieuw: € 192.500,00 + € 7.000,00 installatie = € 199.500,0 incl. BTW
 2e handskoop: € 127.158 + € 8.500 installatie + afwerking ( schilderen en installatie ) = €
135.658 incl. BTW
 huur 2 jaar: € 3.040/maand x 24 x 21% BTW + € 7.000 installatie = € 95.281,60 incl. BTW
Het ziekenhuis opteert de optie huren voor twee jaar, ervan uitgaande dat triage nog +/- één jaar
moet gegarandeerd worden en zij het 2e jaar de containers nog kunnen gebruiken voor hun
verbouwingen.
Om uit de kosten te geraken, moet er met een huur van € 4.000,00 per maand gerekend worden.
Uiteraard moeten de zes gemeenten enkel betalen voor de duur van het gebruik voor de triage.
De huisartsenkring Panacea werd, door het agentschap Zorg en Gezondheid, een maandelijks forfait
per lopende maand voor huur en infrastructuur beloofd van € 2.000,00.
Zij kunnen, ervan uitgaande dat deze middelen er effectief komen, zelf maandelijks 50% tot
maximum 75% van dit bedrag inbrengen. De huisartsenkring wenst 25% van dit bedrag te reserveren
voor onvoorziene kosten, anders rijden ze zichzelf terug financieel vast.
Het voorstel is om de kosten te ventileren over de zes gemeenten volgens het verhoudingsgetal van
het aantal inwoners ( https://www.vlaanderen.be/gemeenten-en-provincies/provincie-oostvlaanderen/zottegem):
Herzele
18.175 20%
Zottegem
26.685 30%
Sint-Lievens-Houtem 10.397 12%
Oosterzele
13.678 15%
Lierde
6.573 7%
Brakel
14.809 16%
Deze uitgaven zullen worden voorzien in het meerjarenplan 2020-2025.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een maatschappelijk werker om de zes weken
tijdens de namiddag van dinsdag tot en met vrijdag.
Artikel 2

Akkoord te gaan met een financiële tussenkomst o.b.v. het inwonersaantal ( voor Brakel 16% ) voor
het aanstellen van een extra administratief medewerkster.
Artikel 3
De financiële tussenkomst voor het huren van containers door het SEZZ ( Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Zottegem ) als tijdelijks locatie voor het triage- en afnamecentrum COVID-19, goed te keuren, voor
de duurtijd van de onbeschikbaarheid wegens werken aan de huidige locatie binnen het SEZZ.
Artikel 4
De verdeelsleutel tussen de lokale besturen van Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele,
Lierde en Brakel, op basis van inwonersaantal goed te keuren.
Herzele
18.175 20%
Zottegem
26.685 30%
Sint-Lievens-Houtem 10.397 12%
Oosterzele
13.678 15%
Lierde
6.573 7%
Brakel
14.809 16%
Artikel 5
De huisartsenkring Panacea zal de maandelijkse factuur bezorgen aan de lokale besturen van
Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel. Elk bestuur zal zijn vastgelegd
aandeel doorstorten aan de huisartsenkring.

8.

Minimale levering via de aardgasbudgetmeter. Beslissing.

Aanleiding
Procedure voor OCMW's die opteren gebruik te maken van het systeem van ' Minimale levering via
de aardgasbudgetmeter 2020 - 2021 '.
Regelgeving
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Gelet op de desbetreffende wetgeving.
Feiten, context en argumentatie
Deze procedure reikt de OCMW's een middel aan om gezinnen die de middelen ontberen om de
budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de
winterperiode, te ondersteunen door hen een ' minimale hoeveelheid ' aardgas ter beschikking te
stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart.
De kost hiervan kan voor 70% worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder en voor 30%
eventueel bij de hulpvrager.
De begunstigden kunnen 2-wekelijks hun aardgasbudget voor een bepaald bedrage opladen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1
Voor de winterperiode 2020 - 2021, zijnde van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021, het
systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter aan te bieden.
Artikel 2
De 30% dienen de begunstigden te storten aan het OCMW, het OCMW neemt dit niet ten laste,
tenzij in uitzonderlijke gevallen die ad hoc zullen worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst.

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 Raadslid,
Marcel Saeytijdt

