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Vlaams- OCMW-raad
Notulen van donderdag, 28 november 2019
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Patrick Vandijck,
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Verontschuldigd:
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 oktober 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Verlof-, sluitings- en feestdagen 2020 personeel gemeente en OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende verlof-, sluitings- en feestdagen 2020 personeel gemeente en OCMW worden
voorgesteld ter goedkeuring:

Woensdag 1 januari:

Nieuwjaar

Vrijdag 17 januari:

nm: dienstvrijstelling vanaf 17u (personeelsfeest)

Maandag 13 april:

Paasmaandag

Vrijdag 24 april:

nm: dienstvrijstelling (sportdag)

Vrijdag 1 mei:

Feest van de arbeid

Donderdag 21 mei:

O.H. Hemelvaart

Vrijdag 22 mei:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 1 juni:

Pinkstermaandag

Donderdag 4 juni:

Teambuilding

zaterdag 11 juli:

Vlaamse Feestdag (*)

Maandag 20 juli:

Brugdag via opname van verlof

Dinsdag 21 juli:

Nationale Feestdag

Zaterdag 15 augustus:

O.L.V. Hemelvaart (*)

Zondag 1 november:

Allerheiligen (*)

Maandag 2 november:

Allerzielen

Woensdag 11 november:

Wapenstilstand

Zondag 15 november:

Feest van de Dynastie (*)

Donderdag 24 december:

nm: dienstvrijstelling (Kerstavond)

Vrijdag 25 december:

Kerstmis

Zaterdag 26 december:

2de Kerstdag (*)

Donderdag 31 december:

nm: dienstvrijstelling (Nieuwjaarsavond)

(*) = feestdag die valt in een weekend > is vrij te compenseren

Opmerkingen
-

De brugdagen via opname verlof zijn niet van toepassing voor het personeel van het
containerpark en de sporthal;
Het personeel van de bibliotheek heeft bijkomend volgende brugdagen via opname
verlof: zaterdag 2 mei 2020 en zaterdag 23 mei 2020;
Sluiting sporthal vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020;
Sluiting poetsdienst vanaf maandag 28 december 2020 tot en met donderdag 31
december 2020;
Sluiting buitenschoolse kinderopvang vanaf donderdag 24 december 2020 tot en met
donderdag 31 december 2020.

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden dd. 31.10.2019;
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur;
Artikel 229 Rechtspositieregeling
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist akkoord te gaan met de verlof-, sluitings- en feestdagen 2020
personeel gemeente en het OCMW Kortenaken zoals hierboven weergegeven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3)

Reglement op het barema voor het toekennen van aanvullende financiële
dienstverlening
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op het barema voor het toekennen van aanvullende
financiële steun 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een uniforme regeling wenst te voorzien voor de toekenning
van aanvullende financiële steun;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op het barema voor het toekennen
van aanvullende financiële steun 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck vraagt voor de bespreking van dit punt een schorsing van de zitting.
De voorzitter staat dit toe.
Raadslid Vandijck licht toe dat inzake de reglementen van het OCMW de VLD-fractie zich niet
zal onthouden omdat met deze reglementen de voorwaarden worden vastgelegd voor het
invullen van de behoefte van mensen in onze gemeente die het nodig hebben.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Reglement op de toekenning van een toelage voor begrafeniskosten
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor
begrafeniskosten 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien in het geval een begrafenis
moet gebeuren op last van het OCMW;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor begrafeniskosten 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Reglement op de toekenning van een toelage voor Lokaal Opvanginitiatief
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor het
Lokaal Opvanginitiatief 2020-2025 terugvinden voor goedkeuring.
Dat aan het ontwerp volgende wijziging wordt aangebracht: verjaardagsgeschenk wordt
verminderd naar 25 euro (ipv 50 euro);
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor de tussenkomsten in het
kader van het lokaal opvanginitiatief;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor het Lokaal Opvanginitiatief 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Reglement op de toekenning van voedselpakketten
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor
voedselpakketten 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een regeling wenst te voorzien voor de verdeling van
voedselpakketten;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor voedselpakketten 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Reglement op de toekenning van een toelage voor een persoon met een handicap
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor een persoon
met een handicap 2020-2025 terugvinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor personen met een
handicap die thuis worden opgevangen;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor een persoon met een handicap 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Reglement op de toekenning van een toelage voor mantelzorg
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage mantelzorg 20202025 terug te vinden voor goedkeuring.
Dat er wel zal worden bepaald dat de mantelzorger niet iemand kan zijn die zelf ook een
uitkering geniet van de zorgverzekering;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor personen die instaan voor
mantelzorg bij zorgbehoevende personen wonend in Kortenaken;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor mantelzorg 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Reglement op de toekenning van een toelage voor socio-culturele participatie
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor socio-culturele
participatie 2020-2025 terugvinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Gelet op het Koninklijk besluit van 23 februari 2018 en latere wijzigingen houdende
maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve
ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018;
Overwegende dat het OCMW wenst te voorzien in een toelage voor socio-culturele
participatie;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp ontwerp van Reglement op de toekenning van een
toelage voor socio-culturele participatie 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Reglement op de toekenning van een toelage voor de maand september
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor de maand
september 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien ter dekking van schoolkosten
bij de aanvang van het schooljaar;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor de maand september 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Reglement op de toekenning van een toelage voor een kinderbril
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een kinderbril 2020-2025 terug
te vinden voor goedkeuring.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor tussenkomst in de
aankoopkosten van een bril;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor een kinderbril 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Reglement op de toekenning van een toelage voor kinderkleding
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor kinderkleding
2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor de aankoop van
kinderkleding;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor kinderkleding 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Reglement op de toekenning van een toelage voor eerste leeftijdsmelk
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor
eerste leeftijdsmelk 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor de aankoop van eerste
leeftijdsmelk;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor eerste leeftijdsmelk 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Reglement op de toekenning van een toelage voor tweede leeftijdsmelk
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor tweede
leeftijdsmelk 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor de aankoop van tweede
leeftijdsmelk;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor tweede leeftijdsmelk 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Reglement op de toekenning van een toelage voor pampers
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage voor pampers 20202025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW in een toelage wenst te voorzien voor de aankoop van pampers;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op de toekenning van een toelage
voor pampers 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Reglement op deelname aan Sinterklaasfeest en op een sinterklaasgeschenk
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
In bijlage is het ontwerp van Reglement op deelname aan sinterklaasfeest en op de toekenning
van een sinterklaasgeschenk 2020-2025 terug te vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;

Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Overwegende dat het OCMW inzake kansarmoede kinderen de mogelijkheid wil geven tot
deelname aan een Sinterklaasfeest;
Gelet op het gunstig advies van het BCSD betreffende het ontwerp dd. 28 oktober 2019;
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist het ontwerp van Reglement op deelname aan sinterklaasfeest
en op de toekenning van een sinterklaasgeschenk 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck vraagt om cijfers te bekomen van het aantal personen die op deze
tussenkomsten een beroep hebben gedaan.
De algemeen directeur meldt dat dit mee wordt opgenomen in de jaarrekening.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Exclusiviteitsovereenkomst Interleuven
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061;
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van
wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 22.08.2019 van de OCMW-raad waarbij werd beslist akkoord te gaan
met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN
blijkt dat :
8.1. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen van sociale zekerheid
kan worden gerealiseerd;
Dat het OCMW als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de
mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering van
deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;

De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de
eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende
activiteiten’ geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe;
dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden
verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de
aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal
gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project
op te volgen;
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 0110-2019):
– Projectleider/specialist-expert

: 88,00 euro
: (basis na de komma 88,28 euro)

-

Projectmedewerker-expert

: 78,00 euro
: (basis na de komma 78,33 euro)

-

Projectmedewerker

: 72,00 euro
: (basis na de komma 72,12 euro)

-

Administratieve ondersteuning

: 65,00 euro
: (basis na de komma 64,66 euro)

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten,
uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt
tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug
uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening
van de uurtarieven plaatsvindt.
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat het OCMW
zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur
van zes jaar niet mag overschrijden;
Het OCMW kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten
zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de
looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;

Dat de OCMW-raad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31-122025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de OCMW-raad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het vast bureau;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist de volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de
statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 01-01-2020 tot en met
31-12-2025, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening :
8.1. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen van sociale zekerheid
Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het vast bureau wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck spreekt namens de partij Open Vld en meent dat met deze
exclusiviteitsovereenkomsten werkzekerheid gegeven wordt aan Interleuven en dit voor een
periode van 6 jaar. Om dezelfde reden als bij de gemeenteraad, zal Open VLD zich daarom
onthouden bij de stemming.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

18) Mandateren vertegenwoordiger Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal dv
op 12 december 2019.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 24 oktober 2019 tot de algemene vergadering van Cipal van 12
december 2019 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv
Rondvraag
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Overwegende dat Michel Vander Velpen door de OCMW-raad werd aangesteld als
afgevaardigde in de vergaderingen van Cipal, met als vervanger Stefaan Devos,
burgemeester;
Na beraadslaging;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
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. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail goedgekeurd.
Artikel 2. De OCMW-(plaatsvervangende) vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering van Cipal van 12 december 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
OCMW- (plaatsvervangende) vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke
volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3. 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.
19) Mandateren vertegenwoordiger
vergadering 20.12.2019.
Feitelijke context

intercommunale

Igo

Leuven

-

algemene

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 20.12.2019 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Goedkeuring verslag 28.06.2019
Goedkeuring strategisch plan 2019-2024
Goedkeuring begroting 2020
Goedkeuring jaarplan 2020
Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
a. Politiezone Voer en Dijle: Danny Vangoidtsenhoven
b. Ecowerf: Rudi Beeken
c. Interleuven: Maggy Steeno
Varia

Overwegende dat voor het OCMW 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 20 december 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans af te vaardigen voor
de
algemene
vergadering van 20 december 2019. Mevrouw Schurmans krijgt het mandaat de
agendapunten van de algemene vergadering goed te
keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Aanstelling afgevaardigde beheerscomité Interleuven
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

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 bijzonder algemene vergadering van Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de
oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk
waarbij de gemeente Kortenaken is aangesloten;
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks
beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers
van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD –
WASO);
Overwegende dat er vanuit het OCMW een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW
moet aangeduid worden;
Gelet op de bespreking;
Gelet op de kandidatuur van Niels Willems;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden … stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Glenn Blockx; de uitslag is als volgt:
Niels Willems:
Ja: 16
Neen: 3
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist de heer Niels Willems aan te duiden om het OCMW te
vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie
en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur.

Artikel 2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW
en aan de OCMW-vertegenwoordiger.
goedgekeurd
16 stemmen voor
3 stemmen tegen
Stemresultaat: 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen

21) Vragen
• Raadslid Vlayen vraagt naar de stand van zaken over de nieuwe leverancier uit de
privésector voor de maaltijdbedeling. Schepen Annita Vandebroeck reageert dat de
cliënten zeer tevreden zijn van de nieuwe leveranciers. Raadslid Vlayen bemerkt dat
er ook cliënten zijn die niet tevreden zijn van de nieuwe leveranciers van de maaltijden.
Raadslid Vlayen heeft nog steeds zijn vragen bij het voldoen van de opzegtermijn van
de vorige leverancier te weten dat er geen tevredenheid was over de kwaliteit van de
maaltijden. Schepen Annita Vandebroeck bemerkt dat de wettelijke opzegtermijn van
3 maanden door het OCMW Kortenaken werd gerespecteerd.
•

Schepen Annita Vandebroeck kondigt haar afscheid per 1 januari 2020 aan na 20 jaar
politieke dienst. Schepen Annita Vandebroeck trakteert vervolgens op een drankje voor
de aanwezigen. Raadslid Hermans vraagt namens de partij N-VA het woord en brengt
dankwoorden uit. Raadslid Schurmans sluit hierbij aan brengt ook een dankwoord uit.
Ook raadslid Veulemans spreekt namens de partij Sp.a dankwoorden uit.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

