Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 27 augustus 2018

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 4 van de openbare
zitting), Debrier Roland, Lemmens Mia, Marcoen Eddy, Meeus Krista,
Vandebroeck Annita, Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, algemeen directeur.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
2. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2017
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Gelet op artt 149 e.v. van het ocmw-decreet;
Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 22.06.2018
waarbij de jaarrekening van 2017 definitief wordt goedgekeurd zonder wijzigingen;
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: 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:
Art.1. Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur van de provincie
Vlaams- Brabant dd. 22.06.2018 waarbij de jaarrekening van 2017 definitief wordt
goedgekeurd zonder wijzigingen.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

3. Kwijting financieel beheerder voor jaarrekening 2017.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Gelet op artt 149 e.v. van het ocmw-decreet;
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Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 22.06.2018
waarbij de jaarrekening van 2017 definitief wordt goedgekeurd zonder wijzigingen;
Dat op basis van dit besluit de jaarrekening van 2017 als definitief kan beschouwd worden
en dat aan de financieel beheerder kwijting hiervoor worden verleend;
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: 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:
Art.1. Kwijting te verlenen aan de financieel beheerder over de jaarrekening 2017.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de financieel beheerder.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

4. Budget OCMW: bespreking stand per 31.07.2018
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008;
Overwegende dat het budget van het OCMW voor 2018 ruim voldoende is; dat de
autofinancieringsmarge sterk positief is;
Dat er zich evenwel een probleem stelt in het beleidsdomein algemene financiering m.n. bij
algemene rekening 64200000 – oninbare vorderingen. Er was hier ene budget voorzien van
5000 euro, terwijl er al oninbaarstellingen beslist en geboekt werden voor 9788,94 euro. Dat
en aanpassing van de raming in dit beleidsveld onmogelijk is.
Dat eenzelfde probleem zich stelt in het beleidsdomein algemeen bestuur m.n. voor wat
betreft het loon van de secretaris. Er was voorzien dat per 01.04.2018 de aanstelling zou
gebeuren als algemeen directeur terwijl dit nu maar effectief doorging op 01.06.2018.
Hierdoor is te weinig budget voorzien op de loonartikels nl.
Budget

geboekt

overschrijding %

62010000

Bezoldiging vast benoemd personeel

29 291,10

37 287,14

-7 996,04

- 27,30

62011000

Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen - vastbenoemd
personeel

1 909,02

6 097,22

-4 188,20

- 219,39

13 541,52

17 352,63

-3 789,11

- 27,94

62110000

Er wordt geopteerd om deze overschrijdingen te motiveren bij de opmaak van de
jaarrekening 2018.
Gehoord de financieel beheerder in zijn toelichting;
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
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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:
Art.1. Kennis te nemen van de budgettoestand zoals hoger omschreven. De overschrijdingen
op beleidsvelden algemene financiering en algemeen bestuur te motiveren bij de
opmaak van de jaarrekening 2018.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.
5. Goedkeuring procedure debiteuren
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008, art.92 (vanaf 01/01/2019 artikel 177
DLB)
Gelet op het voorstel van procedure, geldig voor gemeente, OCMW en AGB. Alle schulden
worden per debiteur verzameld maar blijven opgesplitst naar de vorderende juridische
entiteit. De vorderingen in de dwingende fase van de invorderingsprocedure zullen in aparte
lijsten gerapporteerd worden (gemeente/OCMW/AGB).
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:
Art. 1 De raad gaat akkoord met de procedure debiteuren juni 2018.
Art. 2 De raad legt de rappelkosten vanaf de eerste aanmaning vast op 20 EUR per dossier.
Dit bedrag dekt de administratieve kosten zoals extra werk, papier, kosten van
aangetekende zending(en).
Art. 3 De raad gaat ermee akkoord dat de financieel directeur met advocaat Polleunis Ann,
Dorpsstraat 6, 3450 Geetbets samen werkt om de dwingende vorderingen categorie
1.b. te innen. Advocaat Polleunis bevestigt tegen rechtsplegingsvergoeding te werken
wat gelet op de nabijheid van het kantoor per definitie de goedkoopste prijs oplevert.
De bestaande samenwerking met het OCMW wordt bovendien positief bevonden.
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Art. 4 De raad beslist dat er geen minimum drempelbedrag vastgelegd wordt om tot de
dwingende fase in de invorderingsprocedure te gaan. Immers, de kosten verbonden
aan deze dwingende fase dienen door de verliezende partij vergoed te worden
waarbij advocaat/gerechtsdeurwaarder steeds voorafgaandelijk de solvabiliteit van de
debiteur nagaat.

Art.5. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

6. Kinderarmoede: goedkeuring indiening subsidiedossier
De Raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het OCMW-decreet dd. 19 december 2008;
Gelet op de projectoproep : Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden van de POD
maatschappelijke Integratie. Dat de nieuwe projectoproep ‘Gezinsarmoede effectief en
efficiënt bestrijden’ een impuls wil geven aan de lokale daadkracht in de strijd tegen
gezinsarmoede.
OCMW’s krijgen dankzij deze oproep de mogelijkheid om gezinsarmoede bij de wortel aan te
pakken. De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar. De
actieve en coördinerende rol van OCMW’s moet worden uitgebreid. Deze projectmiddelen
geven OCMW’s ruimte om verschillende - soms losse - projecten te bundelen en te
experimenteren met nieuwe werkkaders. Door het lokaal overleg te versterken wordt een
optimale afstemming van de lokale dienstverlening gerealiseerd. Zo krijgen gezinnen in
armoede maximaal kansen.Op het federale niveau wordt een forum opgericht voor de
uitwisseling van goede praktijken. Zo kunnen OCMW’s ook van elkaar leren.
Geïnteresseerde OCMW’s konden hun kandidatuur online indienen tegen uiterlijk 16 augustus
2018 om 12 uur. De timing was zo strak dat het OCMW genoodzaakt was het dossier al in te
dienen. Het dossier wordt nu ter goedkeuring voorgelegd. Het ingediende project bouwt verder
op de vorige acties van kinderarmoede, maar wordt aangevuld met een luik
gezinsondersteuning. Dit zal gebeuren door samen te werken met Chronic Care, zorgproject
in de regio Hageland. Tekst van het ingediende project is overgemakt samen met de agenda
van de raad.

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:
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Art.1. Het project KIKAZ inzake gezinsarmoede goed te keuren. De tekst van het
projectvoorstel maakt integraal deel uit van deze beslisisng.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
decreet van 19 december 2008.

OCMW-

7. Project ‘je staat niet alleen’ : afsluiting op 1 en 2 oktober.
Het project ‘Je Staat niet alleen’ komt in zijn eindfase. 2 groepen werden begeleid.
Op 1 oktober is er de persvoorstelling van de resultaten; op 2 oktober volgt de studiedag
voor de professionelen.
Uitnodigingen worden overhandigd.

8. Varia
Personeelsvergadering maandag 17/9 om 15u – Den Hoek

dat hij de zittingen inde OCMW-raad altijd fijn heeft gevonden.

5

