Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Zitting van 28 mei 2018

Aanwezig :

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

I.

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. Interne controle: goedkeuring jaarrapport 2017.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat het OCMW-decreet de OCMW’s verplicht de interne controle van hun
activiteiten te organiseren. Dat houdt in dat overheden hun eigen werking voortdurend
analyseren en optimaliseren, onder andere met technieken die in het bedrijfsleven al langer
bestaan, en dat ze streven naar efficiëntie en effectiviteit.
Volgens het OCMW-decreet bevat een intern controlesysteem een hele reeks procedures en
maatregelen die moeten garanderen dat het bestuur naar behoren functioneert.
Gelet op de beslissing van de raad van 28.06.2010 inhoudende goedkeuring van het
organisatiehandboek met het intern controlesysteem;
Dat over de interne controle dient gerapporteerd te worden aan de raad;
Gelet op het jaarrapport interne controle voor 2017 zoals meegestuurd met de agenda van
de raad;
Gehoord de secretaris in haar toelichting;
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. Het jaarrapport intern controle systeem 2017 goed te keuren. De tekst van dit
jaarrapport maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.
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Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.
3. Kennisgeving ontvangst middelen nav vereffening VZW Piekfijn (PWA)
VZW Piekfijn is in vereffening gegaan. Het luik dienstencheques is overgeheveld naar TieltWinge; het luik PWA is vereffend en de tegoeden dienden overgemaakt te worden aan een
"plaatselijk werkgelegenheidsinitiatief". De algemene vergadering heeft beslist om dit over te
maken aan het OCMW. Het betreft een bedrag van 27228,30 euro. Dit bedrag werd door het
OCMW op een aparte rekening geboekt; dit zal besteed worden aan tewerkstelling nl.
bijdrage aan De Winning (als sociale werkplaats en tewerkstelling art.60) en aan de cluster
SACHA (arbeidstrajectbegeleiding).
De Raad neemt hier kennis van.
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