Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- OCMW-raad
Notulen van donderdag, 09 mei 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: Glenn Blockx: Raadslid
Afwezig:

De Voorzitter, Michel Vander Velpen, opent de vergadering om 20.30 uur.
Gaan over tot de dagorde.
OPEN ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 28 maart 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Vaststellen jaarrekening 2018
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op het voorstel van jaarrekening en het jaarverslag van 2018 voor het OCMW, samen
met de officiële BBC-schema’s, doelstellingenrealisatie en andere stukken opgenomen in de
inhoudstafel (waarderingsregels, …)

Overwegende dat het OCMW het boekjaar van 2018 afsluit met een budgettair resultaat van
€ 152 438. De autofinancieringsmarge bedraagt € 169 644. De gemeentelijke bijdrage was €
800 000.
Gehoord de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en schepen van welzijn,
Annita Vandebroeck, die de belangrijkste tendensen van 2018 overloopt;
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017;
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad gaat over tot vaststelling van de jaarrekening van het OCMW over
het boekjaar 2018.
Artikel 2. Deze stukken worden voor goedkeuring overgemaakt aan de gouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Goedkeuring rechtspositieregeling OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregeling, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel;
Overwegende dat dezelfde regeling van toepassing is voor het OCMW-personeel, met
uitzondering voor de functies die enkel voorhanden zijn in het OCMW en die bijgevolg een
eigen regeling hebben die eveneens is beschreven in de rechtspositieregeling;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 07/12/2007

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad keurt de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel goed met
ingang van heden.
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het OCMW-personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Goedkeuring arbeidsreglement OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel;
Dat voor het OCMW-personeel eenzelfde reglement wordt voorgelegd;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017.
Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad keurt het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel goed met
ingang van heden.
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Goedkeuring deontologische code OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van deontologische code, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van heden inhoudende goedkeuring van de
deontologische code voor het gemeentepersoneel;
Dat eenzelfde tekst voor het OCMW-personeel wordt voorgelegd;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad keurt de deontologische code voor het OCMW-personeel goed
met ingang van heden.
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6)

Mandateren vertegenwoordiger
vergadering 18.06.2019
Betrokkenen

intercommunale

Interleuven

-

algemene

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente 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. 17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven op
dinsdag 18 juni 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 algemene vergadering van 18 juni 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.
5.
6.
7.
8.

Samenstelling van het bureau.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019.
Verslag over de activiteiten 2018.
Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag commissaris-revisor
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor.
Toetreding tot IGO
Deontologische code

9.
Vastleggen zitpenningen
10.
Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
11.
Diversen.
Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen terzake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking;
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 vaardigt de heer Guy Vandebergh af op de algemene vergadering
van Interleuven van 18 juni 2019.
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 18 juni 2019 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7)

Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven: algemene vergadering
28.06.2019.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste 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 de agenda van de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019 van de
intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.

Goedkeuring statutenwijziging

Overwegende dat voor het OCMW mevrouw Laura Schurmans werd aangeduid als
vertegenwoordiger;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De agenda van de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans ,gemeenteraadslid af te vaardigen voor de
statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019. Mevrouw Schurmans krijgt het
mandaat de agendapunten van de statutaire algemene vergadering goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8)

Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

