Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 23 april 2020
Ingevolge de coronamaatregelen werd deze raad digitaal afgehandeld en
zonder publiek.

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,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx,
Veronique Hermans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Patrick Vandijck: Raadslid
Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 27 februari 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende artikels werden aangepast op basis van het verslag van het overleg- en
onderhandelingscomité van 15 januari 2020 en het overleg per mail op 19 februari 2020:
Rechtspositieregeling:

•
•
•
•
•

Artikel 29 bis;
Artikel 29 quater;
Artikel 198;
Artikel 299;
Bijlage 2.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad gaat over tot goedkeuring van de aanpassing van de
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Aanpassing arbeidsreglement
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende artikels werden aangepast op basis van het verslag van het overleg- en
onderhandelingscomité van 15 januari 2020:
Arbeidsreglement:
•
•
•

Artikel 9, laatste alinea;
Artikel 25, 3°;
Bijlage 12
 Artikel 3;
 Artikel 4;
 Artikel 5;
 Artikel 12;
 Artikel 14.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Het arbeidsreglement van toepassing op het gemeente- en OCMW-personeel
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad gaat over tot goedkeuring van de aanpassing van het
arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
4) Beleefproject IGS
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Princiepsbeslissing voor de oprichting van een projectvereniging voor de verdere
uitwerking van het Beleefproject
Probleemstelling:
Met het Beleefproject hebben, op initiatief van de gemeente Geetbets de gemeentes
Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw de handen in elkaar
geslagen om de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren te vergroten (Beleefpas =
spaarkaart), met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in armoede ( VIP-Beleefpas
= spaarkaart + korting van 80% op prijs van Beleefactiviteiten.
Het Beleefproject is opgestart met, naast de eigen inbreng van de gemeentes en OCMW’s (€
1.000 per gemeente), subsidies van de provincie (2017) en Leader (2018-2019), maar deze
subsidies stoppen eind 2019.
Op dit moment zijn de enige inkomsten dus nog de eigen inbreng van de gemeentes (€ 6.000).
Hiermee kunnen de kosten voor de druk van het Beleefboekje en voor de hosting van de
website gedekt worden maar is er geen ruimte om iets extra te doen (vb. verdere uitbouw door
gerichte promotiecampagne en -acties, onderzoek naar mogelijkheid voor uitbreiding naar
volwassenen…). Bovendien mist de stuurgroep personele ondersteuning: het Beleefproject
komt voor elk lid van de stuurgroep nog maar eens bij op het huidige vaak al overvolle
takenpakket, waardoor hier onvoldoende tijd kan in geïnvesteerd worden om dit verder en
beter uit te bouwen.
Daarom stelt de stuurgroep voor om de huidige projectwerking structureel verankeren door
oprichting van IGS en een dossier in te dienen bij het Departement Jeugd om in het kader van
Bovenlokaal Jeugdbeleid structurele subsidies aan te vragen voor een intergemeentelijke
samenwerking (indieningsdatum: 1/6/20 - subsidie voor 6 jaar 2021-2026 – cofinanciering
50/50 – verhouding werkingskosten – personeelskosten maakt niet uit). Het voorstel is dan om
de bekomen subsidie aan te wenden voor personeelskosten van coördinator die project trekt
(voorstel: Irina van Goethem van Geetbets).
Belangrijk: een aanvraag voor structurele subsidie voor IGS binnen decreet Bovenlokaal
Jeugdbeleid kan enkel ingediend worden door een projectvereniging (zoals beschreven in het
Decreet Lokaal Bestuur – Deel 3 – Titel 3 – Hoofdstuk 3 – Afdeling 2).
•

Projectvereniging

- Dient opgericht te worden op grond van gemeenteraadsbeslissing van alle deelnemende
gemeentes + statuten goedkeuren
- Oprichtingsacte ondertekend door alle deelnemers
- Oprichtingsacte dient voorgelegd te worden aan toezichthoudende overheid en bekend
gemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad
- Raad van Bestuur van projectvereniging: per deelnemende gemeente
* 1 stemgerechtigd lid (GR-lid, burgemeester op schepen)

* 1 lid met raadgevende stem (GR-lid van de oppositie)
Gelet op het voorstel van statuten van de projectvereniging zoals gevoegd in bijlage.
Motivering:
Bedenking: met de huidige eigen inbreng van de gemeentes, nl. € 6.000,00, kan er voor
maximum € 6.000,00 subsidies (per jaar – gedurende 6 jaar) aangevraagd worden voor de
oprichting van een IGS in het kader van Decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid. Voor dit bedrag
kan uiteraard weinig personeelskost ingezet worden.
De stuurgroep stelt dan ook voor om af te stappen van een vast bedrag per gemeente en, in
analogie met de ILV Sportregio Getevallei, over te gaan naar een bedrag van € 0,20 per
inwoner. Voor Kortenaken zou dit komen op een bedrag van zo’n € 1.578,00 per jaar, voor alle
gemeentes op zo’n € 8.300,00 (komt ongeveer overeen met 18% FTE op B-niveau).
Gemeente

Inwonersaantal

€ 0,20 per inwoner

Bedrag per gemeente

Bekkevoort

6327

0,2

1.265,40

Glabbeek

5315

0,2

1.063,00

Geetbets

6130

0,2

1.226,00

Linter

7263

0,2

1.452,60

Kortenaken

7891

0,2

1.578,20

Zoutleeuw

8578

0,2

1.715,60
Totaal 8.300,80

Naast de subsidie voor de oprichting van een IGS in het kader van het Decreet Bovenlokaal
Jeugdbeleid kunnen in het kader van het Participatiedecreet trekkingsrechten verworven
worden voor de oprichting van een (intergemeentelijk) lokaal netwerk voor mensen in
armoede. Hiervoor moet een afsprakennota vrijetijdsparticipatie ingediend worden
(indieningsdatum: 1/10/20 – trekkingsrechten voor 2021-2025 – cofinanciering van minstens
het dubbele van de jaarlijkse subsidie maar de middelen die het OCMW investeert in het kader
van participatie en sociale activering kunnen hiervoor ingebracht worden – uitbetaling gebeurt
aan het OCMW).
De stuurgroep wil een intergemeentelijke afsprakennota opmaken. Indien deze goedgekeurd
wordt, compenseert het bedrag van de trekkingsrechten de verhoging van de bijdrage van de
gemeente aan het Beleefproject (door bijdrage van € 0,20 per inwoner i.p.v. € 1.000,00 per
gemeente).
Raming Trekkingsrechten

totaal: 5.925,00

Bekkevoort

771,00

Geetbets

894,00

Glabbeek

726,00

Kortenaken

1.238,00

Linter

1.077,00

Zoutleeuw

1.219,00

5.925,00
Op voorstel van het vast bureau;
Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad gaat principieel akkoord het voorstel van de stuurgroep van het
‘Beleefproject’ voor de oprichting van een projectvereniging, met het oog op de indiening van
een aanvraag voor structurele subsidie voor de oprichting van een Intergemeentelijke
Samenwerking in het kader van het Decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid.
Art. 2. De OCMW-raad gaat akkoord met het voorstel van de stuurgroep voor de oprichting
van een intergemeentelijk lokaal netwerk voor mensen in armoede in het kader van het
Participatiedecreet en dit door de opmaak van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie.
Art. 3. De OCMW-raad gaat akkoord met de statuten van de projectvereniging. De tekst van
deze statuten maakt integraal deel uit van deze beslissing
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

