Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- OCMW-raad
Notulen van donderdag, 22 augustus 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,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx,
Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Guy Vandebergh: Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Josette Vanlaer, Koen Veulemans: Raadsleden
Afwezig:

OPEN ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 27 juni 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Kennisname goedkeuring jaarrekening 2018
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Bij besluit van 16 juli 2019 heeft de gouverneur de jaarrekening van het OCMW over het
boekjaar 2018 goedgekeurd.
Juridisch kader
Art 332, §1, derde lid decreet lokaal bestuur 22.12.2017.

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de
jaarrekening 2018 van het OCMW.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Eerstelijnszone: afvaardiging zorgraad - cluster openbare besturen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Overal in Vlaanderen worden op dit ogenblik de voorlopige zorgraden gevormd. Na de
zomervakantie begint dan de laatste rechte lijn naar de indiening van het erkenningsdossier
voor de definitieve zorgraad op uiterlijk 31 december 2019.
Dinsdag 14 mei kwam men in de eerstelijnszone Tienen-Landen samen in Kumtich voor het
veranderforum met als thema 'samen op weg naar een zorgraad'.
Er zijn 4 clusters: welzijn, gezondheid, lokale besturen en personen met een zorg- en
ondersteuningsnood. De clusters kunnen kandidaten voorstellen. Voor de eerste drie clusters
zijn er 4 tot 6 plaatsen. Voor de laatste cluster zijn er 2 tot 3 plaatsen. Elke cluster is
gelijkwaardig. Daarnaast is er ruimte voor 4 optionele partners.
De cluster lokale besturen en huizen van het kind omvat nu ook de sociale diensten van het
OCMW.
De zorgraad zal voorlopig samengesteld worden en heeft als eerste taak het maken van een
beleidsplan, dit moet uiterlijk 31/12/19 ingediend worden.
Per cluster is er 1 stem, elke cluster is gelijkwaardig, m.a.w. in de zorgraad tellen de stemmen
van de cluster, niet van de individuele vertegenwoordigers, per cluster dient er dus consensus
te zijn. Plaatsvervangers zijn mogelijk maar deze hebben geen stemrecht, een
vertegenwoordiger kan volmacht geven aan 1 van de andere leden van de cluster.
Er zijn volgende kandidaten voor de zorgraad:
Voor Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw (inclusief dus de sociale diensten van het
OCMW) en Huis van het kind STORZO = Roger Mertens.
Glabbeek: schepen Hilde Holsbeeks
Tienen: schepen Ine Tombeur
Landen: had een vertegenwoordiger voor de sociale diensten OCMW en een
vertegenwoordiger voor de cluster lokale besturen, maar vermits op laatste moment de sociale
dienst OCMW ook bij deze cluster gevoegd werden, zijn er 2 kandidaturen ingediend.
Hoegaarden geen kandidaat ingediend
Boutersem: niemand aanwezig - geen kandidaat ingediend.
Op voordracht van het college

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 inzake de erkenning en subsidiëring van
de zorgraden.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad stemt in met de voordracht voor afvaardiging voor de zorgraad –
cluster lokale besturen (incl de sociale diensten van het OCMW) voor de 4 gemeenten
Geetbets, Linter, Zoutleeuw en Kortenaken: dhr. Roger Mertens.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4)

Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Interleuven - bijzondere algemene
vergadering 11.09.2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op het schrijven van 23 mei 2019 van Interleuven inhoudende de dagorde van de
bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 zoals deze ter goedkeuring werd
voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 mei 2019 met de volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenstelling van het bureau
Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale
Geen verlenging deelnemer Social
Vervanging leden raad van bestuur
Varia

De termijn waarvoor Interleuven werd opgericht en zoals verlengd neemt een einde op 10
november 2019. Op de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 zal worden
voorgesteld om de bestaansduur van de dienstverlenende vereniging te verlengen voor een
nieuwe periode van 18 jaar vanaf 10 november 2019.
Overwegend dat het evaluatierapport met ondernemingsplan en de nota van te ontwikkelen
activiteiten en strategie volgend boekjaar deel uit maakte van het verlengingsdossier
bestaande uit: Verlenging - IL beleidsnota;
Interleuven: Uw partner in efficiënt lokaal bestuur. (Portfolio voorjaar 2019 - verlengstuk van
uw lokaal bestuur);
Verlenging - financieel beleidsplan cijfers;
Verlenging - beleidsplan verlenging financiën;
IL statutenwijziging en aangepaste tabel exclusiviteitsovereenkomsten.
Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende
redenen ter zake 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 bijzondere algemene
vergadering van Interleuven van 11 september 2019.
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 11 september 2019 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
5)

Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

