Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- OCMW-raad
Notulen van donderdag, 21 februari 2019

Michel Vander Velpen:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden: Schepen verontschuldigd voor agendapunt 1), 2),
3);
Glenn Blockx: Raadslid
Afwezig:

De Voorzitter, Michel Vander Velpen, opent de vergadering om 21.30 uur.
Gaan over tot de dagorde.

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van vrijdag, 25 januari 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Onderscheidingsteken voorzitter OCMW-raad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Overwegende dat noch het gemeentedecreet, noch het decreet lokaal bestuur voorzien in een
onderscheidingsteken voor de voorzitter van de gemeenteraad;

Overwegende dat –op grond van de gemeentelijke autonomie - de gemeenteraad een
beslissing kan nemen over het dragen van een onderscheidingsteken door de voorzitter van
de gemeenteraad;
Dat deze functie in het decreet lokaal bestuur werd opgewaardeerd nu deze voorzitter, meteen
ook voorzitter is van de OCMW-raad;
Overwegende dat de Vlaamse Regering geen beslissing zal nemen inzake het
onderscheidingsteken van de voorzitter van de gemeenteraad;
Op voordracht van het college;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 21.12.2017, meer bepaald art. 148, 4de lid;
Gelet op de vraag nr. 251 van dhr. Willy Segers en het antwoord van minister Homans inzake
de onderscheidingstekens van de voorzitter van de gemeenteraad en het vast bureau.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist een onderscheidingsteken te voorzien (sjerp) voor de
voorzitter van de OCMW-raad, zijnde ook de voorzitter van de gemeenteraad.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Kennisneming aanduiding vervanger voorzitter BCSD
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen en Annita Vandebroeck
Vandebroeck

Bevoegd schepen: Annita

Feitelijke context
Wijzigingsdecreet van 21 december 2018
Op datum van 14 december 2018 werd in het Vlaams Parlement immers een voorstel tot
decreetwijziging ingediend. Overeenkomstig artikel 16 treedt dit Wijzigingsdecreet in werking
op 1 januari 2019. Dit voorstel van decreet beoogt een aantal wijzigingen aan te brengen aan
het decreet over het lokaal bestuur meer bepaald met betrekking tot de volgende
aangelegenheid: het bepaalt dat de vervanger van de voorzitter van het bijzonder comité voor
de sociale dienst (BCSD) steeds uit het Vast Bureau komt.
Gelet op het schrijven van Annita Vandebroeck, voorzitter van BCSD, van 28.01.2019
inhoudende kennisgeving van de aanduiding van haar vervanger, te weten de burgemeester.
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017
Gelet op het wijzigingsdecreet van 21.12.2018;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad neemt kennis van de aanduiding van de vervanger van de voorzitter
van het BCSD, te weten de burgemeester.
Art.2. Deze aanduiding van een vervanger geldt voor de volledige duur van het mandaat van
Annita Vandebroeck.
Art.3. Deze aanduiding van een vervanger wordt ter kennis gebracht van het BCSD.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Huishoudelijk reglement OCMW-raad Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van huishoudelijk reglement van de OCMW-raad vinden
voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de OCMW-raad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk
reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van
de gemeenteraad;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van huishoudelijk reglement
van de OCMW-raad Kortenaken.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Deontologische code lokale mandatarissen gemeente en OCMW Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van deontologische code voor lokale mandatarissen
gemeente en OCMW vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op artikel 39 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de OCMW-raad bij aanvang van de zittingsperiode een deontologische
code vaststelt voor lokale mandatarissen met het oog op zuivere besluitvorming;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van deontologische code voor
lokale mandatarissen gemeente en OCMW Kortenaken.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Kennisname beslissing toezicht budget OCMW 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Kennisname met opmerkingen van budget 2019 door de gouverneur, toezicht door het
Agentschap Binnenlands Bestuur. Toezichttermijn afgesloten op 21 januari 2019.
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de kennisname met opmerkingen door de
gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant dd. 16 januari 2019.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Samenstelling Lokale Adviescommissie
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde
gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die
commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel
de schuldbemiddelaar van de verbruiker.
Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost
kan worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt
uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of
heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.
In elke gemeente wordt een commissie opgericht die samengesteld is uit:
1. de hoofd-maatschappelijk assistent(e) van de Sociale Dienst van het OCMW, of diens
afgevaardigde, die het voorzitterschap van de commissie waarneemt;
2. één lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW van de
gemeente waar de huishoudelijke abonnee zijn woonplaats heeft;

3. één vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of
exploitant, naargelang van het geval;
4. één vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling, als de
huishoudelijke afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee,
naargelang van het geval voor zijn sociale begeleiding een beroep gedaan heeft op
een dergelijke instelling.
Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het
OCMW.
De lokale adviescommissie is samengesteld uit:
Een voorzitter: dit is een maatschappelijk assistente van het OCMW
Een secretaris: dit is een personeelslid van het OCMW
Een lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
In Kortenaken is dit:
•

Voorzitter: Kathleen Claes

•

Secretaris: Dorien Dereze

•

Een lid van het BCSD

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Annita
Vandebroeck (effectieve) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2018, maar bepaald art.2.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist Annita Vandebroeck, voorzitter BCSD, aan te stellen als lid
van de Lokale Adviescommissie (betrokkene is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Aanstellen en mandateren vertegenwoordiger intercommunale: Cipal
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal;
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.

Benoeming van de leden van de raad van bestuur
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Na beraadslaging en stemming;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Michel Vander
Velpen (effectieve) 18 ja; Devos Stefaan (plaatsvervanger) 18 ja; goedkeuring van de agenda
van de Algemene Vergadering van 22.03.2019 18 ja.
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op
artikel 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder
op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad,
aan te stellen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering(en) van Cipal en dit voor de
duur van huidige legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Stefaan Devos, burgemeester.
Artikel 2.Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.
Artikel 3.De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
vertegenwoordiger van het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 4.Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met
het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Aanstellen en mandateren vertegenwoordiger intercommunale: Igo Leuven
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn waarbij werd beslist akkoord te
gaan met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt
bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene
vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden met volgende
verdeling van de mandaten:
•

Eén bestuurder voor Aarschot.

•

Eén bestuurder voor Tienen.

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem

Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee derden
van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal van de
door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze voorwaarde, worden
de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de gemeenteraad.
Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt de datum
van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. De kandidaten die
het maximum van twee derden van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn
voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot
de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het
andere geslacht voor te dragen.
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal
bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO, kan
een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur en de
algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke
gemeente is de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen
verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger, verkozene
of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt het lid van het
algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene vergadering op
voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur
maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.
Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt
bepaald dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering
die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3 maanden van het
jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Welkom
Goedkeuring verslag algemene vergadering 21.12.2018
Goedkeuring code van goed bestuur
Goedkeuring deontologische code
Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering
van IGO
a. Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten
(15 bestuurders)
b. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
gemeenten (maximum 5 bestuurders)
c. Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering
van IGO
Varia

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Laura Schurmans
(effectieve 2019-2022) 18 ja; Vandepoel Kim (plaatsvervanger) 18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
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. Voor
de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en
voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Een deelnemer
kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde
raad van de deelnemer gebeuren.
Financiële aspecten
«VISUM»

BESLUIT
Artikel 1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans, raadslid, voor te dragen als afgevaardigde
voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. Mevrouw Laura Schurmans
krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te
keuren. Mevrouw Laura Schurmans zal het OCMW vertegenwoordigen voor de periode 201931.03.2023, met als plaatsvervanger mevrouw Vandepoel Kim, raadslid. De vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de OCMWraad gebeuren.
Artikel 3. Aan de afgevaardigde van het OCMW wordt een bijzonder mandaat toegekend om
de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.
Artikel 4. Voor de afvaardiging in de raad van bestuur wordt verwezen naar de
gemeenteraadsbeslissing van heden nl. mevrouw Laura Schurmans, raadslid uit gemeente
Kortenaken, zal de cluster van gemeenten Kortenaken, Geetbets en Glabbeek
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO en dit
voor de periode 01.04.2023-31.02.2025. De overige perioden van de huidige legislatuur
worden ingevuld door Geetbets en Glabbeek. Kortenaken gaat akkoord met de afvaardiging
door de voormelde besturen in de periode 2019- 31.03.2023.
Artikel 5. De schepen van welzijn-lokaal sociaal beleid mevrouw Annita Vandebroeck wordt,
tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeente- en OCMW-raad,
voorgedragen als lid van het algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 6. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Igo Leuven en aan de
gemeenteraden van Geetbets en Glabbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: Interleuven. A.V.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van
de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering.
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Guy Vandebergh
(effectieve) 18 ja; Hermans Benny (plaatsvervanger) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist de heer Guy Vandebergh, raadslid, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de
legislatuur.
Artikel 2. De heer Benny Hermans, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangendvertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de
legislatuur.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Aanstellen en mandateren vertegenwoordiger intercommunale: Interleuven.
Buitengewone Algemene Vergadering 27.03.2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing
van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks
worden aangewezen door de gemeente/OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te
worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.

Samenstelling van het bureau.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.
Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten. Benoeming deelnemers
met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten.
Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark
Haasrode en Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en
goedkeuring ontwerpstatuten.

Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende
redenen terzake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat de OCMW-raad in agendapunt 10 reeds besliste om de heer Guy
Vandebergh, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen
van Interleuven voor de duur van de legislatuur.
Overwegende dat de OCMW-raad in agendapunt 10 reeds besliste de heer Benny Hermans,
raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend-vertegenwoordiger op de algemene
vergaderingen van Interleuven voor de duur van de legislatuur.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1.
De OCMW-raad beslist
de heer Guy Vandebergh aan te duiden als
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de
legislatuur.
Artikel 2. De heer Benny Hermans aan te duiden als plaatsvervangend-vertegenwoordiger op
de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de legislatuur
Artikel 3. De OCMW-raad vaardigt de heer Guy Vandebergh (aangeduid in zitting van heden
als vertegenwoordiger) af op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 27
maart 2019 .
Artikel 4. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Aanstellen vertegenwoordiger Sociaal VerhuurKantoor WoonRegT.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Sociaal VerhuurKantoor WoonRegT;
Overwegende dat de deelnemende besturen afgevaardigden kunnen voordragen voor de
algemene vergaderingen van het Sociaal VerhuurKantoor;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Annita
Vandebroeck (effectieve) 18 ja; Michel Vander Velpen (plaatsvervanger) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist mevrouw Annita Vandebroeck, voorzitter BCSD, aan te
duiden als vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Sociaal VerhuurKantoor
WoonRegT voor de duur van de legislatuur.

Artikel 2. De heer Michel Vander Velpen, voorzitter OCMW-raad, aan te duiden als
plaatsvervangend-vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Sociaal
VerhuurKantoor WoonRegT voor de duur van de legislatuur.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VARIA
SECRETARIAAT
13) Vragen
kennisname

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

