Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 26 november 2018.

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo (vanaf punt 2 geheime zitting), 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 – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor

2. Budget 2019

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 Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 inzake de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's, zoals gewijzigd door het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012.
Gelet op de documenten aan de raadsleden bezorgd met de agenda van de raad;
Dat deze cijfers volgen uit de goedgekeurde meerjarenplanning;
Gelet op de samenvatting inzake de beleidsnota zoals besproken door de voorzitter;
Er werd aan het eind van een legislatuur uitgegaan van ongewijzigd beleid. Er werden geen
nieuwe acties voorzien; de bestaande taken, opdrachten en projecten werden gewoon verder
gezet.
Het OCMW en de gemeente zijn volop bezig met de uitrol van de integratie van beide besturen.
Op 01 januari 2019 zullen de raden al hetzelfde zijn. Dit betekent dat het OCMW geen
zitpenningen moet voorzien voor OCMW-raadsleden. Dit wordt echter wel vervangen door
zitpenningen voor de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst dat nu verplicht
wordt. De OCMW-voorzitter verdwijnt en wordt vervangen door een voorzitter van het
Bijzonder Comité. Dit is een schepen, wiens wedde wordt voorzien door de gemeente.
Waar nu nog aan wordt gewerkt is het gezamenlijke organogram. Het organogram zal pas
begin 2019 klaar zijn. De financiële impact hiervan voor het OCMW zal vermoedelijk beperkt
zijn. De financiële toestand is gezond. Projectsubsidies zijn er in 2019 niet; de overige
inkomsten zijn met grote zekerheid te innen zoals vooropgesteld.
Inzake de toelage van de gemeente is het zo dat deze in 2018 € 740 000 zal bedragen (ipv de
eerder voorziene € 800 000). Deze daling is te verklaren doordat in het OCMW de lonen dalen
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(wegvallen loon algemeen directeur en personeelslid personeelsdienst, evenals de wedde van
de voorzitter).
De voorzitter besluit met te stellen dat het OCMW de voorbije legislatuur een mooi parcours
heeft afgelegd; hij drukt de hoop uit dat de komende jaren eenzelfde aandacht wordt
geschonken aan het welzijn en welbevinden van onze inwoners.
Raadslid Marcoen beklemtoont de goede seniorenwerking, bevestigd in de voorbije
seniorenweek, waarvoor ook dank aan de medewerkers. Wat het financiële aspect betreft: dit
is het resultaat van 7 jaar aandacht hiervoor.
Raadslid Vandebroeck is blij dat wordt verder gezet wat goed is. Er is goed samengewerkt en
het OCMW-beleid mag zeker niet verloren gaan in de gemeente. Daarom zullen er blijvend
voldoende financiële middelen gevraagd worden voor deze werking. Raadslid Vandebroeck
dankt de financieel directeur en de algemeen directeur voor opmaak van de duidelijke
documenten.
De financieel directeur merkt op dat het OCMW een aanzienlijk kleinere dotatie van de
gemeente vraagt dan was voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning; dit is mogelijk
doordat er de voorbije jaren goed werd gelet op de uitgaven en aandacht werd geschonken
aan het binnenhalen van subsidies
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 budget voor 2019 goed te keuren volgens de documenten besproken ter zitting.
Deze maken integraal deel uit van deze beslissing.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008 en over te maken aan de hogere overheden.
3. Kilometervergoeding ritten Minder Mobielen Centrale
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;
Overwegende dat OCMW Kortenaken via Taxistop minder mobielen vervoer aanbiedt in de
gemeente en dit via vrijwillige chauffeurs; dat daarbij de spelregels van Taxistop dienen
gevolgd te worden;
Overwegende dat op de stuurgroep van de MMC werd voorgesteld om de kilometervergoeding
die nu op € 0,30 ligt te laten toepassen door de plaatselijke MMC tussen € 0,30 en € 0,35.
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Gelet op de gestegen brandstofprijzen en het feit dat de kilometervergoeding al jaren
ongewijzigd is en een aanpassing dan ook gerechtvaardigd is;
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. Vanaf 01.01.2019 wordt de kilometervergoeding voor de chauffeurs van de minder
mobielen centrale verhoogt naar 0,35 euro per kilometer.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008 .

4. Goedkeuring verwerkersovereenkomst met Logins

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 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
Gelet op de GDPR-wetgeving dient de gemeente een verwerkersovereenkomst af te sluiten
met zijn softwareleverancier Cevi/Logins.
Cevi/Logins verwerkt persoonsgegevens voor ons bestuur. Zij moeten dit doen volgens
afgesproken regels zoals vermeld in de verwerkersovereenkomst en met de daarin
opgenomen verplichtingen. De verwerkersovereenkomst is bijgevoegd.
Dat deze overeenkomst verduidelijking vergde nl op het vlak van termijn waarbinnen de
gelden konden opgevraagd worden (de scholen dachten in schooljaren; het bestuur in
boekjaren);
Dat dit werd verduidelijkt en dat er voortaan in boekjaren zal worden afgerekend;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 04.12.2017 inhoudende instemming met
de aanpassing;
Dat deze aanpassing ook geagendeerd staat op de gemeenteraad van 20.12.2017;
Gelet op het voorstel van aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst 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
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BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De verwerkersovereenkomst met Logins goed te keuren volgens de tekst zoals
bijgevoegd. De tekst van deze overeenkomst maakt integraal deel uit van
onderhavige beslissing.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het OCMW-decreet
van 19 december 2008.

5. Varia
Enkele datums:
• Etentje raadsleden – CBS - laatste raad 17/12/2018 (zal starten om 17u)
• Feest personeel en raadsleden: 01/02/2019
• Receptie adviesraden: 18/01/2019
• Nieuwjaarsreceptie inwoners: 13/01/2019

De seniorenweek is weer zeer goed geweest: dank daarom aan alle medewerkers van
het OCMW.
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