Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 25 juni 2018

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo, Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen
Eddy, Meeus Krista, Vandebroeck Annita, Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, secretaris.

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 – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
2. Inschrijving oproep sociale maribel non-profit sector
De raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel;
Overwegende dat het Fonds Sociale Maribelbinnen de perken van de beschikbare
begrotingskredieten, een financiële tussenkomst verleent aan werkgevers uit de nonprofitsector met het oog op de creatie van bijkomende tewerkstelling (de zgn. « Sociale Maribel
»).
Het fonds valt onder de bevoegdheid van de federale minister van Sociale Zaken en de
federale minister van Werk, en wordt sinds 1 januari 2017 door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) beheerd.
Gelet op de huidige oproep voor creatie van arbeidsplaatsen in de sociale dienst.
Gelet op het budget 2018 en d emeerjarenplanning van het OCMW 2018-2020 waarbij in het
budget van het OCMW de uitbreiding van de sociale dienst voorzien is met 0,50 VTE.

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 – Veulemans Ria: voor
- de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:

1

Art.1. In te stemmen met de inschrijving op de oproep sociale maribel non-profit sector voor
0,50 VTE.
Art.2. Deze beslissing voor advies voor te leggen aan de vakbonden.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.

3. Kennisgeving wijziging leden SACHA.
OCMW Tielt-Winge ontving een aangetekend schrijven vanuit OCMW Glabbeek waarin
vermeld staat dat dit bestuur de samenwerkingsovereenkomst wenst te beëindigen op
31/12/2018. OCMW Glabbeek vertegenwoordigt 1 dag dienstverlening per week.
Dit wil zeggen dat met de huidige personeelsbezetting vanaf 1/1/2019 minimaal 1 dag en
maximaal 1,5 dag kan aangeboden worden aan een ander bestuur. De Raad neemt hier
kennis van.
4. Varia
•
•

De raadsleden krijgen de uitnodiging voor de opening van de Diestsestraat op
4 juli a.s.
Raadslid Marcoen brengt verslag uit over de Algemene Vergadering van Igo
Leuven. De statutaire algemene vergadering werd uitgesteld omwille van
politieke onenigheid. De jaarrekening werd besproken. Igo realiseerde een
winst van 60 000 euro (te besteden aan renovatie van het gebouw voor het
personeel). Tevens was er de vraag tot toetreding van de politie en
Interleuven.
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