OCMW-raad

Provincie VlaamsBrabant

Notulen van donderdag, 23 januari
2020
Aanwezigen:

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

Verontschuldigd: Stefaan Devos: Burgemeester
Laura Schurmans: Raadslid

verontschuldigd

voor

agendapunt

Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.

De notulen van vorige zitting datum van dinsdag, 17 december 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Kennisname eedaflegging nieuw lid BCSD
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
Gelet op het ontslag van Annita Vandebroeck als gemeenteraadslid;

2);

Dat betrokkene in de gemeenteraad wordt opgevolgd door Anneleen Schoeters, die om die
reden haar ontslag heeft gegeven als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst per
02/01/2020;
Dat Anneleen Schoeters in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt opgevolgd door
Katrien Devos;
Katrien Devos heeft op 03/01/2020 als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de
eed afgelegd in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Kim
Vandepoel en dit in aanwezigheid van de algemeen directeur;
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur dd. 19.12.2017;
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de eedaflegging van Katrien Devos per
03/01/2020 als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Beheersovereenkomst gemeente-OCMW inzake personeel
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
De gemeente en het OCMW wensen samen te werken om gemeenschappelijk gebruik te
maken van elkaars diensten en willen een beroep doen op de personeelsleden van het andere
bestuur.
Gelet op het voorstel van overeenkomst zoals bijgevoegd.
Juridisch kader
Art. 196 §1 en § 2 decreet lokaal bestuur
Art. 16 tot en met 20 Besluit Vlaamse Regering van 20 mei 2011 houdende regeling van de
externe personeelsmobiliteit tussen sommige lokale en provinciale overheden onderling en
tussen sommige lokale en provinciale overheden en de diensten van de Vlaamse overheid
onderling, en houdende enkele maatregelen ter ondersteuning van de externe
personeelsmobiliteit tussen overheden met hetzelfde werkingsgebied.
Art. 19 §1 Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:

BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad gaat over tot goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen
gemeente en OCMW inzake het beroep doen op mekaars diensten en personeelsleden.
Art. 2. De tekst van deze overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Samenstelling Lokale Adviescommissie
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

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

Gelet op de voordracht van Michel Vander Velpen, voorzitter van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 19 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden de
heer Niels Willems en de heer Glenn Blockx;
de uitslag is als volgt: Michel Vander Velpen:
ja: 18
neen:
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.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist Michel Vander Velpen, 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.

5) Goedkeuring Globaal Preventieplan 2020-2025
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op advies van de externe preventiedienst;
Op advies van de interne preventiedienst;
Gelet op het verslag betreffende de jaarlijkse rondgang 2019;
Gelet op het meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025;
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist akkoord te gaan met het bijgevoegde Globaal Preventieplan
2020-2025.
goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

