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Besluitenlijst OCMW-raad

maandag 12 april 2021 om 21u00

Aanwezig: Jordy Kunnen, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja 
Verheyen, Schepenen

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, 
Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc 
Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, OCMW raadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen OCMW-raad van 1 maart 2021 - goedkeuring
De notulen van de OCMW-raad van 1 maart 2021, opgesteld volgens de richtlijnen van het 
DLB, worden goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2 Zittingsverslag OCMW-raad van 1 maart 2021 - goedkeuring.
Het zittingsverslag, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst – goedkeuring
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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2.2 Oninbaarstelling vorderingen OCMW - goedkeuring
Goedkeuring van de oninbaarstelling van oninvorderbare facturen of terugvorderbare steunen 
voor een totaalbedrag van 115.058,63 euro. De individuele dossiers zijn te raadplegen bij de 
financiële dienst. 
Met 17 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, 
Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo 
Leenders, Jordy Kunnen), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.3 Vaststelling aanwending Vlaamse subsidies voor armoedebestrijding n.a.v. COVID-19 - 
gemeenteraadsbesluit - ter kennisgeving
Voor Bree wordt door de Vlaamse Regering eenmalig 28.269,05 euro euro ter beschikking 
gesteld aan Stad Bree voor projecten rond armoedebestrijding. Deze worden aangewend voor 
de oprichting van een spelotheek, de projectwerking van het Huis van het Kind, een bijdrage 
voor twee seniorenverenigingen, de gemeentelijke bijdragen van 2021 voor het netwerk 
vrijetijdsparticipatie en de ondersteuning van de heropstart van de Breese 
armoedeverenigingen in het najaar van 2021. De OCMW-diensten (sociale dienst en Huis van 
het Kind) zullen deze projecten coördineren.

2.4 Aanpassing afgevaardigde in de vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin
Stad Bree draagt schepen van welzijn Katja Verheyen voor om effectief lid te worden in de 
algemene vergadering vzw Eerstelijnszone Kemp en Duin en draagt haar ook voor als 
bestuurder (lid van de raad van bestuur of Zorgraad) van de vzw Eerstelijnszone Kemp en 
Duin.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. TOEGEVOEGDE PUNTEN

3.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Situatie sociale woningen Bree
Graag ontvangen wij een overzicht van (i) het aantal sociale woningen op het grondgebied 
van Bree, (ii) de cijfergegevens in verband met de actuele vraag naar sociale woningen en 
(iii) een inschatting van waar en hoeveel er nog bijkomende sociale woningen zullen worden 
voorzien.
Recent lazen we overigens in de pers dat de Vlaamse Regering wil optreden tegen misbruik 
in de sociale woninghuur, waarbij bv. sociale huurders elders (in binnen- of buitenland) een 
eigendom blijken te hebben. Volgens ons kan het niet zijn dat mensen, die effectief recht op 
een sociale woning hebben, op een wachtlijst worden geplaatst omdat de sociale woning 
wordt bewoond door bewoners die er eigenlijk geen recht op hebben. Tegen dergelijke 
praktijken moet hard worden opgetreden, te meer omdat hier ook heel wat 
gemeenschapsgelden mee gemoeid zijn. Worden er op het grondgebied van Bree voldoende 
en voldoende frequent controles uitgevoerd om misbruik in de sociale woninghuur op te 
sporen en tegen te gaan? Kan u ons daarbij cijfergegevens bezorgen?
 
Antwoord van schepen Katja Verheyen: Navraag leert dat er in de sociale huurwoningen in 
Bree geen vermoeden is van sociale huurders die eigendom in het buitenland zouden 
hebben. Ons Dak, Kempisch Tehuis of S.V.K. kan wel tot een raamovereenkomst toetreden 
om die buitenlandse controles vanuit het Vlaamse niveau uit te laten voeren. Indien zo een 
controle succesvol is wordt de kostprijs van de controle door de Vlaamse overheid betaald, 
in het andere geval draagt de controle-aanvrager 25% van de kosten zelf.
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Schepen Katja Verheyen stelt als motie van de raad voor om vanuit de raad een brief te 
richten aan Ons Dak, Kempisch Tehuis en het S.V.K. om maximaal in te spelen op deze 
controlemogelijkheden op buitenlands woningbezit. Sociale huurfraude is onaanvaardbaar. 
Fractie Verjonging vraagt om in die motie/brief ook hetzelfde te vragen wat betreft controles 
op domicilie-fraude op onrechtmatig wonen in een sociale huurwoning.
 
Deze motie wordt na stemming met unanimiteit aanvaard.

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen
#$stempel$#


