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Zittingsverslag OCMW-raad 

 

 

Zitting van maandag 7 december 2020 om 20u00 
 

AANWEZIG: Jacques Leten, 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, Valentin Geelissen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly 

Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia 

Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, 

OCMW raadsleden 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

VERONTSCHULDIGD: / 

AFWEZIG: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 

 

De voorzitter Jacques Leten (Spa) opent de vergadering om 20u. Met goedkeuring van de 

raadsleden wordt straks een agendapunt toegevoegd, nl. de goedkeuring van de aanduiding 

van de actie AC000171 “Bree zorgt” als een prioritaire BBC-actie waardoor het actieplan 

AP000003 “Goede gezondheid en welzijn” een prioritair actieplan wordt in het aangepast 

meerjarenplan 2020-2025. De gemeenteraad zal straks een identiek besluit dienen te nemen. 

 

OPENBAAR 

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN 

1. Notulen OCMW-raad van 5 oktober 2020 - goedkeuring 

SAMENVATTING 

De notulen van de OCMW-raad van 5 oktober 2020, opgesteld volgens de richtlijnen van het 

DLB, worden goedgekeurd. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 
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Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 

tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad; 

OVERWEGING 

Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de 

raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door de 

raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk 

authenticiteit; 

  

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 

van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 

gebeuren; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Art. 1: De notulen van de OCMW-raad van 5 oktober 2020, opgesteld volgens de richtlijnen 

van het DLB, worden goedgekeurd. 

  

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

2. Zittingsverslag OCMW-raad van 5 oktober 2020 - goedkeuring. 

SAMENVATTING 

Het zittingsverslag, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 

tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad; 



OCMW Zittingsverslag - 3 

 

OVERWEGING 

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 

tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad; 

  

Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen 

het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare 

vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten 

en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de 

ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit; 

  

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 

van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 

gebeuren; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Art. 1: Het zittingsverslag van de OCMW-raad van 5 oktober 2020, opgesteld volgens de 

richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd. 

  

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

REGULIERE AGENDAPUNTEN 

3. Aanpassing van het MJP 2020-2025 - gedeelte van het OCMW - goedkeuring 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Michel Theunissen (CD&V). De aanpassing van het strategisch 

meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, worden voorgelegd ter vaststelling/goedkeuring. De 

gemeenteraad dient dit deel straks ook nog goed te keuren. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 

personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing 

van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- 

en beheerscyclus; 

  

Gelet op het overleg in het managementteam d.d. 16/11/2020 met betrekking tot het 

voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025; 

  

Gelet op de bespreking ervan in het college van burgemeester en schepenen op 23/11/2020, 

tevens in het vast bureau op die datum; 

OVERWEGING 

Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de 

exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling 

hiervan en de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt; 

  

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één 

geïntegreerd geheel vormt, de gemeenteraad dient het OCMW-luik ook goed te keuren nadat 

de OCMW-raad zijn deel van het strategisch meerjarenplan vastgesteld heeft; 

  

Gelet op het voorliggende ontwerp van het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2025 

en de bijhorende documentatie en informatie voor stad en OCMW Bree; 

STEMMING 

Met 16 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi 

Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, 

Jeff Ceyssens, Valentin Geelissen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free 

Bamps), 9 stemmen tegen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 

Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen) 

BESLUIT: 

Art. 1: De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt 

goedgekeurd en dit besluit wordt overgemaakt aan de gemeenteraad en wordt digitaal 

gerapporteerd aan de Vlaamse regering. 

  

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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4. Openstaande vorderingen OCMW - goedkeuring 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Katja Verheyen (N-VA). Oninbaarstelling 5 dossiers steunverlening 

sociale dienst voor € 5 046,95 wordt voorgelegd ter goedkeuring. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Art. 1  De OCMW-raad keurt de oninbaarstelling goed inzake 5 steunverleningsdossiers van de 

sociale dienst. Het betreft 2 dossiers waarin er sprake is van een afvoering van ambtswege, 

waarin betrokkene derhalve niet gecontacteerd kunnen worden, en 3 dossiers waarin 

begunstigde overleden is. Het totaalbedrag van de 5 oninbare vorderingen betreft € 5 046,95. 

 

Art. 2      De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

5 Engagementsverklaring tot starten van een lokale preventiewerking en gemeentelijke 

cofinanciering van een lokale preventiewerking 

SAMENVATTING 

Toelichting door schepen Katja Verheyen (N-VA). De engagementsverklaring rond de opstart 

van lokale preventiewerking samen met de 4 andere gemeenten van ELZ Kemp en Duin en een 

gemeentelijke cofinanciering voor het in dienst nemen van een gezamenlijke 

preventiemedewerker gezondheid wordt ter goedkeuring voorgelegd.  

Dit budget werd vanaf 2021 voorzien in de budgetpost  ‘projecten en samenwerkingen sociale 

dienst’. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 

personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op het BVR betreffende de Logo’s van 30/01/2009 gewijzigd door het BVR van 

05/04/2019; 
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OVERWEGING 

Overwegende de beslissing van de zorgraad van de ELZ Kemp & Duin 17/09/2020 rond de 

opstart van de lokale preventiewerking en de gemeentelijke cofinanciering. 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Art. 1  Het lokaal bestuur  van Bree gaat het engagement aan in te zetten op een 

intergemeentelijke preventiewerking gedurende de volledige duur van de huidige legislatuur en 

startende vanaf januari 2021. Preventieambtenaar Zena Tankowski, diensthoofd sociale dienst 

van het OCMW, wordt aangeduid als contactpersoon. 

  

Art. 2  Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten uit de eerstelijnszone Kemp & Duin:  As, 

Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal.   

  

Art. 3  Het lokaal bestuur gaat akkoord dat vzw ELZ Kemp & Duin voor de gemeente de 

subsidie in kader van de structurele ondersteuning van lokale preventiewerkingen aanvraagt en 

wijst het beheer van de subsidie toe aan vzw ELZ Kemp & Duin. De vzw ELZ Kemp & Duin 

ontvangt dan de subsidies rechtstreeks van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

  

Art. 4  Het lokaal bestuur staat gedurende de lopende legislatuur in voor de jaarlijkse 

cofinanciering, startende vanaf 2021. Deze is gelijk aan de jaarlijks toegekende subsidie vanuit 

Vlaanderen en bestaat uit een forfaitair bedrag van 3.000 € per lokaal bestuur, vermeerderd 

met 0,08 € per inwoner, waarbij inwoners met een verhoogde tegemoetkoming dubbel worden 

meegerekend. Het subsidiebedrag gelijk aan het bedrag van de cofinanciering wordt jaarlijks 

herberekend door het Agentschap Zorg en Gezondheid op basis van de meest recente 

bevolkingscijfers. Dit bedrag wordt door de vzw ELZ Kemp & Duin aan de gemeente 

gefactureerd. 

  

Art. 5  Het lokaal bestuur delegeert de verplichtingen aangaande het jaarlijks inhoudelijk en 

financieel rapporteren aan het Agentschap Zorg en Gezondheid over de lokale preventiewerking, 

aan vzw ELZ Kemp & Duin. 

  

Art. 6  De beheerder (vzw ELZ Kemp & Duin) staat in voor het organiseren en uitvoeren van 

een lokaal preventief gezondheidsbeleid en voorziet hiervoor gekwalificeerd personeel. Jaarlijks 

bepaalt de gemeente samen met de beheerder de prioriteiten van de lokale preventiewerking. 

Dit gebeurt op basis van de noden in de gemeente en in aansluiting bij het Vlaams preventief 

gezondheidsbeleid. 

  

Art. 7  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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6 Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 10 december 2020 

– mandaat van de OCMW-raad 

SAMENVATTING 

Toelichting door de voorzitter. De heer Martijn Geerits is in de gemeenteraad van 4 februari 

2019 aangesteld als vertegenwoordiger van de stad Bree in de Algemene Vergaderingen van 

Cipal voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.  

Schepen Michel Theunissen is plaatsvervanger. 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 
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Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 

personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

VOORWERP EN MOTIVERING 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 

op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 

intergemeentelijke samenwerking; 

  

Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 

kortweg “Cipal”); 

  

Gelet op de statuten van Cipal; 

  

Gelet op het raadsbesluit van 4 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger 

van het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 

  

Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met 

de volgende agendapunten: 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 

3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

  

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 

Vergadering; 

  

Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 

  

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 

weigeren; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Art. 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten 

van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 

  

Art. 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene 

Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen 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 het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering 

met dezelfde agenda. 

  

Art. 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 

  

Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

  



OCMW Zittingsverslag - 12 

 

TOEGEVOEGDE PUNTEN 

7 Toegevoegd punt vanwege voorzitter Jacques Leten: Aanduiding prioritaire actie conform 

art. 8 DLB en rapporteringswijze strategische en financiële nota 

REGELGEVING 

De OCMW-raad; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

  

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Decreet van 19 december 2008 betreffende de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

  

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en 

inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het 

personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

  

Gelet op de Omzendbrief KB / ABB 2019 / 4 van de Vlaamse regering met betrekking tot de 

strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale- en provinciale besturen volgens de 

beleids- en beheerscyclus; 

  

Gelet op de bespreking van het ontwerp van strategisch meerjarenplan in het managementteam 

op 25/11/2019, in het college van burgemeester en schepenen op 25/11/2019, tevens in het 

vast bureau op die datum; 

  

Gelet op ons besluit van 16 december 2019 houdende de goedkeuring van het strategisch 

meerjarenplan 2020-2025; 

  

Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 4 februari 2020, waarin 

men verwijst naar art. 254 van het Decreet Lokaal Bestuur en deduceert dat de strategische 

nota steeds één of meer prioritaire acties moet opnemen (waardoor er ook een prioritaire 

beleidsdoelstelling ontstaat)en naar art. 8 van het Decreet Lokaal Bestuur welke de inhoud van 

de strategische nota bepaalt; 

OVERWEGING 

Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de 

exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling 

hiervan en de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt; 

  

Overwegende dat het meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één geïntegreerd 

geheel vormt, de gemeenteraad dient het OCMW-luik ook goed te keuren nadat de OCMW-

raad zijn deel van het strategisch meerjarenplan vastgesteld en goedgekeurd heeft; 
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Overwegende dat in het verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de lokale 

besturen van 30 maart 2018 onder punt 3.2. Vaststellingen de volgende passage kan gelezen 

worden: “De indeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid is zeer arbitrair en 

weinig transparant. Raadsleden staan vaak sceptisch tegenover de indeling omdat ze vrezen 

dat zaken waarover men liever niet rapporteert in overig beleid opgenomen worden. Bovendien 

kunnen de raadsleden de coherentie van het geheel verliezen bij een selectieve presentatie 

van beleidsdoelstellingen. Om hun taak ten volle te kunnen uitoefenen en het beleid te kunnen 

uitstippelen, hebben de raadsleden nood aan alle relevante gegevens en niet enkel aan de 

gerapporteerde gegevens.” 

  

Overwegende dat in datzelfde verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de 

lokale besturen van 30 maart 2018 onder punt 3.3 Concrete bijsturingen navolgende passage 

kan gelezen worden: “Om beter tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de 

raadsleden, wordt het perspectief van de beleidsdoelstellingen in de beleidsrapporten in dit 

besluit aangevuld met de prioritaire acties of prioritaire actieplannen. De besturen kiezen zelf 

tussen beide opties. De prioritaire acties/actieplannen zijn de belangrijke acties/actieplannen 

waarover het bestuur communiceert aan de raad. Prioritaire beleidsdoelstellingen worden 

daardoor voortaan de beleidsdoelstellingen waaraan één of meerdere prioritaire 

acties/actieplannen gekoppeld zijn. Die aanpassing moet de betrokkenheid van de raadsleden 

bij het beleid verhogen en het draagvlak voor BBC doen toenemen. “ 

  

Overwegende dat in datzelfde verslag aan de Vlaamse Regering over het besluit BBC van de 

lokale besturen van 30 maart 2018 onder Afdeling 1 De inhoud van het meerjarenplan en 

onder Artikel 8 en 9  het volgende stipuleert inzake het formuleren van beleidsdoelstellingen: 

“In functie van een adequate beleidscyclus  moet de raad  beleidsdoelstellingen formuleren en 

de actieplannen en acties voor de realisatie van die doelstellingen. Daarna selecteert de raad 

die acties waarover hij expliciet geïnformeerd wenst te worden in de beleidsrapporten. Dat zijn 

dan de prioritaire acties, die getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan 

(en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening). De 

beleidsdoelstellingen waarin die acties kaderen worden daarin dan als prioritaire 

beleidsdoelstellingen opgenomen.”  

  

Gelet op het feit dat tot op heden de gemeenteraad geen enkel besluit heeft genomen over 

welke acties er expliciet dient te worden geïnformeerd; 

  

Overwegende dat bij het origineel MJP 2020-2025 en de voorliggende aanpassing van het MJP 

2020-2025 de raadsleden de beschikking hebben over een excel-bestand met daarin in detail 

alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, en samenhangende ramingen waardoor hun 

nood aan alle relevante gegevens en niet enkel aan de gerapporteerde gegevens wordt 

gewaarborgd; 

  

Overwegende dat vorm van rapportering in de toelichting van het MJP 2020-2025 identiek is 

aan de voortgangsrapportering, welke door onze raad in haar zitting van 5 oktober 2020 werd 

goedgekeurd, en overwegende dat het handhaven van die vorm van rapportering de 

leesbaarheid van het geheel ten goede komt; 

  

Gelet op het voorliggende ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor 

stad en OCMW Bree; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 

Art. 1: De actie AC000171 Bree Zorgt wordt aangeduid als een prioritaire actie, waardoor 

actieplan AP000003 Goede gezondheid en welzijn impliciet een prioritair actieplan wordt en 

gerapporteerd wordt in het aangepast MJP 2020-2025 (zie pagina 3 AMJP 2020-2025). 

  

Art. 2: Teneinde de raadsleden toe te laten ten volle hun toeziende taak te kunnen uitoefenen 

en de nood aan relevante gegevens inzake beleid en financiën te waarborgen keuren we de 

rapportering in de vorm zoals gehanteerd bij het voortgangsrapport en de toelichting in het 

voorliggende aangepast MJP 2020-2025 goed. 

  

Art. 3: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 

inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20u15. 

 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
 

Namens de OCMW-raad, 

 

#$ondertekening2$#                                #$ondertekening1$# 

 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

 

 
#$stempel$# 

Voorzitter 

Jacques Leten 
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