Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Zitting van 23 april 2018

Aanwezig :

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo, Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen
Eddy, Meeus Krista, Vandebroeck Annita, leden;
Dominique Hayen, secretaris.
Verontschuldigd: Ria Veulemans
De raad neemt kennis van het overlijden van de moeder van Ria Veulemans en betuigt zijn
medeleven.
I.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – dr De Roo Ludo: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor –
Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – de voorzitter: voor
2. Thesaurierapportering.
De Raed neemt kennis van de thesaurierapportering per 31.03.2018 en de toelichting hiervan
door de financieel directeur.
De financiële situatie is globaal in orde met uitzondering van het loon voor de secretaris;
hiervoor werd te weinig begroot. Een budgetwijziging of kredietaanpassing zal nodig zijn.
3. Herziening vrijwilligersovereenkomst verjaardagsbezoekjes.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976;
Gelet op de beslissing van de raad van 22.01.2018 waarbij de afsprakennota’s met de
vrijwilligers van het OCMW voor de diensten verjaardagsbezoeken, beter een goede buur,
huiswerkbegeleiding, pleeggrootouders, voedselpakketten en rap op stap werden
goedgekeurd.
Overwegende dat de vrijwilligers van de verjaardagsbezoeken te kennen hebben gegeven dat
zij geen kilometervergoeding wensen, omdat zij vrezen voor misbruik (mensen gaan bv.
boodschappen doen en intussen ook een verjaardagsbezoek en brengen dan toch die
kilometers in);
Gelet op het voorstel van schrapping van de kilometervergoeding;
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
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Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De afsprakennota’s met de vrijwilligers van het OCMW voor de dienst
verjaardagsbezoeken aan te passen zoals hoger voorgesteld.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

4. Project integratie GO 2020: update
Decreet werd pas gepubliceerd op 15.02.2018. Aantal bepalingen traden aldus in werking op
25.02.2018. Zo ook de bepalingen inzake de ambtelijke integratie.
Op dit vlak besliste de gemeenteraad om te kiezen voor de interne procedure. Per 09.04.2018
kregen de zittende secretarissen een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor de functie
van algemeen directeur (oproeptermijn is 30 dagen).
Vergadering stuurgroep met update van de stand van zaken is voorzien op woensdag 23 mei
-19u30. Uitnodiging volgt nog. Hierin zal een toelichting omtrent stand van zaken nl. resultaten
van de enquêtes en de aanzet voor opmaak nieuw organogram.
5. (Statutaire) Algemene vergadering Igo Leuven 22.06.18: aanstelling
vertegenwoordiger en mandaatbepaling.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet dd. 19 december 2008;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van OCMW-raad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting
van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004,
die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht
met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen,
als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op
voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar
instemming betuigt.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat
de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die
rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers
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door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming te beslissen.
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – dr. De Roo Ludo: voor - Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor
– Marcoen Eddy: voor – Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – de voorzitter: voor

BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art. 1. De heer Eddy Marcoen voor te dragen als afgevaardigde voor de (statutaire) algemene
vergadering van 22 juni 2018, rekening houdende met artikel 59, 2de lid van het
decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger
op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en artikel
22 statuten IGO: onverenigbaarheid tussen mandaat van vertegenwoordiger op de
algemene vergadering en lid van de raad van bestuur).

Art.2. Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de (statutaire) algemene
vergadering van 22 juni 2018: goedkeuring van de punten op de agenda.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

6. Stand van zaken huurgeschil
De secretaris brengt het vonnis ter kennis van verslag uit van de zitting van 28.03.2018.

7. Varia
•
•

Wie kan helpen bij de DUIK voor senioren op 17/5? Roland, Annie?, Eddy, Mia
Voorstel om een brief te sturen naar het kabinet van de staatssecretaris van
armoedebestrijding omdat de projectoproep voor de kinderplatformen (KIKAZ) uitblijft
en we zijn intussen al bijna eind april.
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