Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- OCMW-raad
Notulen van donderdag, 27 juni 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,
Glenn Blockx, Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

OPEN ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 09 mei 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Aandeel v/h OCMW in gemeentefonds
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij in de algemene financiering van de
gemeenten. Voor de bestuursperiode 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses. Op
basis van de voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan hoeveel de
hoofddotatie wellicht zal bedragen.

De gemeente- en OCMW-raden kunnen onderling bepalen welk deel van het gemeentefonds
rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen expliciete beslissing
hebben genomen, krijgt het OCMW automatisch 8% (dit was het geval voor Kortenaken).
Gemeenten en OCMW’s die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen, moeten
hun beslissing daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30 juni 2019.
In het kader van de integratie van gemeente en OCMW en het daaruit volgende wegvallen van
de gemeentelijke toelage aan het OCMW (de gemeente financiert het beleid van het OCMW
vanaf dan rechtstreeks), wordt voorgesteld om de gelden van het gemeentefonds (100%) te
centraliseren in de gemeente en te laten storten op de gemeentelijke zichtrekening BE60 0910
0015 9370.
Juridisch kader
DLB
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist om het aandeel van het gemeentefonds dat rechtstreeks aan
het OCMW wordt gestort met ingang van 1 januari 2020 te bepalen op 0%. Het aandeel van
de gemeente bedraagt bijgevolg 100%.
Art. 2. De OCMW-raad beslist om de gelden uit het gemeentefonds te laten storten op volgend
bankrekeningnummer van de gemeente Kortenaken: BE60 0910 0015 9370.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst VZW Mobiel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
De vzw Mobiel is een organisatie die zich inzet voor het vervoer van rolstoelgebruikers; de vzw
werd financieel ondersteund door het OCMW van Kortenaken. De dienst verzorgt jaarlijks
meer dan 20.000 trajecten voor meer dan 5000 aangesloten gebruikers in Oost-Brabant.
Als inwoner van Kortenaken kan men een beroep doen op deze dienst voor individueel
rolstoelvervoer tegen een betaalbare bijdrage. De gebruiker dient verplicht lid te zijn bij de
organisatie, maar dit is volledig gratis. Twee begeleiders kunnen ook steeds gratis meereizen.
De aangepaste voertuigen met liftsystemen rijden zeven dagen op zeven van 6.30u tot 22.30u.
Men kan zowel occasioneel vervoer (naar de dokter, winkel, familiebezoek, …) aanvragen als
vervoer voor vaste trajecten (een wekelijks bezoek aan de kinesist, woon-werkverkeer,
schoolvervoer, …), waarbij de chauffeur de gebruiker thuis aan de deur komt ophalen en de
gebruiker brengt tot aan de deur van de bestemming.
Deze dienst is een goede aanvulling op de minder mobielen centrale van het OCMW.

De cijfers voor Kortenaken:
Aantal actieve leden (maart 2019): 44 (waarvan 12 uit WZC Dellebron)
•
•
•

Rolstoelgebruikers: 28
Minder mobiele stappers: 2
Begeleiders: 14

Individueel vervoer : 669 trajecten (100% rolstoelvervoer) voor 8.423 beladen km
Er is een algemene groei en professionalisering van de dienstverlening van vzw Mobiel; er is
een stijging van het aangepast vervoer binnen Kortenaken tav 2017 – stijging rittenaantal van
9%;
Het vervoersaanbod van de vzw Mobiel voldoet aan de mobiliteitsbehoefte van
rolstoelgebruikers lokaal binnen Kortenaken; er wordt tevens belang gehecht aan de sociale
economie doordat er tewerkstelling mogelijk is van gedetacheerd personeel via het OCMW;
de dienst heeft tenslotte ook een uitgebreide vrijwilligerswerking;
Om die reden is het wenselijk de samenwerking verder te zetten volgens de modaliteiten van
bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst;
Bijdrage voor Kortenaken bedraagt: 0,19€ per inwoner op jaarbasis (bedrag is ongewijzigd)
De overeenkomst is van onbepaalde duur en is eenzijdig opzegbaar mits een opzegtermijn
van vier maanden.
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist de samenwerking met de VZW Mobiel verder te zetten en
de samenwerkingsovereenkomst hieromtrent goed te keuren. De tekst van deze
overeenkomst maakt integraal dele uit van onderhavige beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Kennisname installatie en samenstelling seniorenraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Overwegende dat volgende personen deel uitmaken van de seniorenraad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Buvens Hilaire
Palstermans Danielle
Gooris Valere
Vandijck Marie-Louise
Vaes Denis
Vaes Mathilde
Vangilbergen Jeanine
Boonen Romain

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deville Emmanuel
Vangeebergen Marie-Josee
Struys Francine
Ladangh Nicole
Vandelook Theo
Schuyten Monique
Arnauts Theophile
Fets Johnny
Flussie
Marcel
Casteur Herman
Maris Frans
Bouvin Camiel
Beelen Denise
Sterkendries Paul
Vandervelpen Michel
Struys Georges
Wuestenbergs Marie-Josee
Vandebon Paula
Dewil Mariette
Vanlaer Simonne
Heris Arlette
Veulemans Jozef
Delsaer Nicole
Timmermans Josette
Dierickx Nicole
Herinckx Mia
Lenaerts Rita
Staels Paula
Vinamont Gaby
Vandebroeck Annita
Blockx Denise
Vandermeulen Nestor
Zeeuws Irene
Schepers Monique
Engels Margriet
Vanheer Ria
Beelen Nicole
Beelen Linda
Gordons Greta
Alles Roger
Bellen Martine
Buedts Eric
Vandenwijngaerts Georges

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de samenstelling van de seniorenraad.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5)

Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven - statutaire algemene
vergadering 28.06.2019.
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 algemene vergadering van 28 juni 2019 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Goedkeuring verslag 29.03.2019
Goedkeuring jaarrekening 2019
Goedkeuring jaarverslag 2019
Goedkeuring toetreding nieuwe leden
•
Politiezone Voer en Dijle
•
Ecowerf
•
Interleuven
Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO
•
OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael
•
OCMW Tremelo: Diane Willems
•
Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol
•
OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne
Varia

Overwegende dat voor de gemeente 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 algemene vergadering van 28 juni
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.

2019 van de

Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans, gemeenteraadslid, af te vaardigen voor de
algemene vergadering van 28 juni 2019. Mevrouw Laura Schurmans krijgt het mandaat de
agendapunten van de statutaire algemene vergadering goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6)

Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

