Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 22 oktober 2018

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo (vanaf punt 6), 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. Herziening principiële beslissing toekenning huurwaarborg en 1ste maand huur.
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 het Vlaamse huurdecreet van 18 mei 2018;
Overwegende dat het OCMW voor de sociale dienst een principiële beslissing hanteert inzake
de toekenning van een huurwaarborg en 1ste maand huur;
Dat hierin 2 maanden huurwaarborg was voorzien;
Dat ingevolge de gewijzigde huurwetgeving voortaan 3 maanden huurwaarborg kan gevraagd
worden;
Dat het daarom wenselijk is de principiële beslissing inzake huurwaarborg en 1ste maand huur
in die zin te wijzigen.

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. De raad beslist om de principiële beslissing inzake huurwaarborg en 1ste maand huur
te wijzigen in die zin dat als 1ste maand huur 650 euro wordt voorzien en 3 maanden
huurwaarborg (zijnde 3 x 650 euro).
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de sociale dienst.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.
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3. Buitengewone Algemene Vergadering Interleuven 19.12.2018: aanstelling
vertegenwoordiger en mandaatbepaling.
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 de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de intercommunale Interleuven;
Gelet op de deelname van het OCMW bij de intercommunale Interleuven;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Overwegende dat de recentste wijziging van het decreet van 6 juni 2001 houdende
intergemeentelijk samenwerkingsakkoord (DIS) het mogelijk maakt voortaan een
vertegenwoordiger en eventuele plaatsvervanger te benoemen voor de ganse legislatuur en
dit inmiddels in onze statuten is bevestigd, verzoeken wij u bij de volgende vergadering van
de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een eventuele plaatsvervanger aan te duiden.
Overeenkomstig art. 44 van het DIS dient de vertegenwoordiger nog wel gemandateerd te
worden voor de agendapunten van deze vergadering.
Gelet op het schrijven d.d. 19.09.2018 van Interleuven inhoudende de beslissing van de raad
van bestuur van 12 september 2018, waarbij een voorstel van statutenwijziging werd
goedgekeurd, waarin aan de gemeente tevens wordt gevraagd om het voorstel van wijziging
in de statuten te agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad;
Luidens artikel 431 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur beschikt
de dienstverlenende vereniging ten minste over een algemene vergadering en een raad van
bestuur. Er wordt verder niet langer voorzien in een directiecomité. Wel bestaat de
mogelijkheid om onder de voorwaarden van artikel 442 decreet lokaal bestuur een algemeen
comité op te richten om de verbinding en het overleg tussen de raad van bestuur en de
deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen, alsook adviescomités. De mogelijkheid tot het
oprichten van adviescomités is reeds eerder opgenomen in de statuten van Interleuven.
De raad van bestuur waaraan beslissingsrecht is toegekend, is bevoegd voor alles wat niet
uitdrukkelijk overeenkomstig het decreet lokaal bestuur of krachtens de statuten
voorbehouden is aan een ander orgaan.
Luidens artikel 434, §1 decreet lokaal bestuur bedraagt het aantal leden van de raad van
bestuur maximaal vijftien. De samenstelling en voordrachtregeling van de raad van bestuur
dient in de statuten te worden geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden,
benoemd overeenkomstig artikel 434 decreet lokaal bestuur.
De provincies kunnen ingevolge het decreet lokaal bestuur geen vennoot meer zijn van een
intergemeentelijke vereniging na 31 december 2018.
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Gelet op de bespreking
Gelet op de uitnodiging van 19 september 2018 voor de buitengewone algemene
vergadering van Interleuven van 19 december 2018, met bijbehorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Statutenwijziging
a. Nieuwe vennoten
b. Aanpassingen conform decreet lokaal bestuur 22.12.2017
Goedkeuring verslagen Buitengewone Algemene en Algemene Vergadering dd.
23.05.2018
Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2019
Begroting 2019
Diversen

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. Mevrouw Annie Busselen aan te duiden als vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering van Interleuven van 19.12.2018.

Art.2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 19.12.2018 van Interleuven als volgt vast te stellen: Goedkeuring
van alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
Art.3.Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van het OCMW .

4. Statutaire Algemene Vergadering Igo Leuven 21.12.2018: aanstelling
vertegenwoordiger en mandaatbepaling..

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 de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
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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
door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming te beslissen.
Gelet op de uitnodiging van 11.09.2018 van Igo Leuven voor hun statutaire algemene
vergadering van 21.12.2018;
Gelet op de agenda van deze vergadering: Goedkeuring statutenwijziging
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.Beslist om de heer Eddy Marcoen voor te dragen als afgevaardigde voor de algemene
en statutaire algemene vergadering van IGO op 21 december 2018. (rekening
houdende met de onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op
de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en
onverenigbaarheid tussen mandaat van vertegenwoordiger op de algemene
vergadering en lid van de raad van bestuur)
Art.2. Het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene en statutaire algemene
vergadering van 21 december 2018 bepaald te hebben als volgt: goedkeuring van de
agendapunten.
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

5. Kennisneming schrijven VVSG inzake lidgeld voor 2019.
De Raad neemt kennis van het schrijven van de VVSG inzake het lidgeld voor 2019.
Ondanks de integratie wordt het lidgeld toch nog gevraagd aan gemeente en OCMW.
Vanaf 2020 zal een nieuwe regeling worden uitgewerkt.
6. Reglement inzake het bekomen van de publicaties voor ‘Je staat niet alleen’

De Raad:
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Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
In maart 2017 startte het OCMW van Kortenaken met het pilootproject ‘Je staat niet alleen’.
Met dit project bracht het OCMW personen samen die hun partner verloren. Als lotgenoten
hebben ze vaak dezelfde vragen en ervaren ze soortgelijke gevoelens.
Voor dit project kreeg het OCMW wetenschappelijke ondersteuning van de Thomas More
Hogeschool en onderzoekscentrum VONK3. Momenteel zijn er twee piloottrajecten
afgerond, waaraan telkens 10 personen deelnamen. Hiermee kon Liesbet Lommelen,
onderzoekster van VONK3, aan de slag. Zij heeft de trajecten kwalitatief geëvalueerd aan de
hand van diepte-interviews.
Als resultaat van deze twee piloottrajecten werkte het OCMW samen met VONK3 een
ervaringsbrochure en een draaiboek voor andere besturen uit. Deze werden voorgesteld en
zeer positief onthaald op de studiedag van 2 oktober. Op dit moment worden er nog door
verschillende besturen, die niet aanwezig konden zijn, gevraagd of ze toch de publicaties
kunnen verkrijgen.
ERVARINGSBROCHURE
In de ervaringsbrochure staan de ervaringen van de deelnemers. Ze kaderen zowel de
drempels die ze ervaarden als de positieve ervaringen die ze achteraf hadden tijdens het
traject. Deze ervaringsbrochure is vooral opgemaakt om toekomstige deelnemers te tonen
dat ze niet alleen staan. Ervaringen van andere lotgenoten geven altijd een veel beter beeld,
dan alle teksten die wij als hulpverleners kunnen schrijven.
Van de ervaringsbrochure hebben we 500 exemplaren gedrukt, aangezien deze voor elk
traject opnieuw kan gebruikt worden en aan de toekomstige deelnemers, of
geïnteresseerden wordt gegeven. Dit zijn er voor ons bestuur alleen al elk jaar ongeveer 10.
Andere besturen zouden deze ook kunnen aankopen bij ons. Er is misschien ook een
mogelijkheid om bij een grotere afnamen, bv. vanaf 10 exemplaren een korting te voorzien.
Om deze ervaringsbrochure te drukken en op te maken kwamen we op een kostprijs van
€1,66 per stuk.
DRAAIBOEK
In het draaiboek hebben we de methodiek, die we ontwikkeld hebben, gebundeld. Andere
besturen kunnen aan de hand van ons draaiboek zelf aan de slag, om een project zoals ‘Je
staat niet alleen’ op te zetten in hun eigen gemeente.
Als besturen het draaiboek aankopen, krijgen ze ook toegang tot het lerend netwerk op de
Dropbox. Hier staan alle oefeningen uitgeschreven. Het is de bedoeling dat andere besturen
die aan de slag gaan met het project ook hun oefeningen hierop posten en dat er zo een
lerend netwerk gecreëerd wordt.
Om deze draaiboeken te drukken en op te maken kwamen we op een kostprijs van €5,9 per
stuk.
VRAAG
Hoeveel moeten we vragen voor deze publicaties?
Enkel het draaiboek?
Enkel de ervaringsbrochure?
Het draaiboek en de ervaringsbrochure samen?
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
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BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1.De tarieven voor het bekomen van de publicaties van ‘je staat niet alleen’ als volgt vast
te leggen:
• Draaiboek: € 12,50 + portkosten
• Ervaringsbrochure: € 7,50 + portkosten
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.
7. Varia.
•
•

Bespreking seniorenweek 2018
Raad in december: maandag de 17e
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