Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 28 mei 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,
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, 23 april 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Vaststelling jaarrekening OCMW 2019
De OCMW-raad
Feitelijke context

In het ontwerp van de jaarrekening 2019, kunnen volgende resultaten voor het OCMW
Kortenaken gepresenteerd worden:

-

Autofinancieringsmarge = + 102.932 EUR (structureel evenwicht)
Budgettair resultaat van het boekjaar 2019 = + 402.932 EUR (“gespaard”)
Gecumuleerd budgettair resultaat = + 901.619 EUR (“spaarpot”)
Bestemde gelden = 0 EUR (deze zijn opgenomen in de financiële toestand van de
gemeente)

Juridisch kader

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22/12/2017.
Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC).
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC).
Financiële aspecten

Beschikbaar budget: cf. toelichting
BESLUIT

Art. 1. De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2019 OCMW vast.
Art. 2. De jaarrekening wordt ter kennisname geagendeerd op de gemeenteraad van
28/05/2020.
goedgekeurd
Raadslid Vlayen stelt dat de VLD-fractie zich wil onthouden omdat ze verwacht hadden dat de
inkanteling gemeente/OCMW meer kostenbesparend ging zijn. Hij wil benadrukken dat de
financiële dienst hen zeer overzichtelijk geïnformeerd heeft. Proficiat daarom aan de financieel
directeur en zijn team.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 7 stemmen
onthouding (André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Patrick Vlayen,
Glenn Blockx, Veronique Hermans)

SECRETARIAAT
3) Kennisname jaarrapport organisatiebeheersing 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Met betrekking tot het systeem voor organisatiebeheersing (vroeger: interne controle) dient de
algemeen directeur jaarlijks een stand van zaken te rapporteren. Dit is een decretale
verplichting cf. het juridisch kader hierna beschreven.
In bijlage vindt u het rapport over 2019.
Juridisch kader

In deel 2, titel 2, hoofdstuk 5, afdeling 1 van het DLB wordt omschreven wat de wetgever voor
ogen heeft met organisatiebeheersing en audit.
Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om
een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:
1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
2° wetgeving en procedures naleeft;
3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
5° de activa beschermt en fraude voorkomt.
Artikel 218 gaat verder met te stellen dat de organisatiebeheersing systematisch moet zijn en
beschreven moet zijn.
Art. 218
Het systeem voor organisatiebeheersing bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van
de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met
inbegrip van de te nemen controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de
personeelsleden en organen die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het systeem voor organisatiebeheersing
betrokken zijn.
Het systeem voor organisatiebeheersing beantwoordt minstens aan het principe van
functiescheiding waar mogelijk en is verenigbaar met de continuïteit van de werking van de
gemeentelijke diensten.
Het systeem moet ook duidelijk aangeven wie waarvoor verantwoordelijk is. Artikel 219 stelt
dat de algemeen directeur eindverantwoordelijke is van het systeem voor
organisatiebeheersing (OBS) en in die hoedanigheid hier ook jaarlijks over rapporteert.
Art. 219
Het systeem voor organisatiebeheersing wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na
overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de
goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen,
de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de
organisatiebeheersing. Die rapportering gebeurt jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Met behoud van de eindverantwoordelijkheid van algemeen en financieel directeur is een
delegatie van bevoegdheden binnen het OBS mogelijk mits dat opdracht, middelen en
rapporteringsverplichtingen duidelijk omschreven zijn.
Financiële aspecten
Kostprijs: n.v.t.
Beschikbaar budget: n.v.t.

Budgettaire sleutel: n.v.t.
BESLUIT
Art. 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarrapport 2019
organisatiebeheersing.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Mandateren
vertegenwoordiger
Algemene Vergadering 24.06.2020

intercommunale

Interleuven

-

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing
van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 24 april 2020 voor de algemene vergadering van Interleuven op
dinsdag 24 juni 2020 om 19.00uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks
worden aangewezen door de gemeente/OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 18 juni 2019 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te
worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samenstelling van het bureau.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 11.09.2019.
Verslag over de activiteiten 2019.
Jaarrekening per 31.12.2019 – verslag commissaris-revisor
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor.
Vervanging leden raad van bestuur
Princiepsvoorstel m.b.t. de herschikking van de aandelen van de uitgetreden
vennoten
Project VLAJO: Nieuwland-Meetshoven – oprichting bedrijventerrein vzw en
statuten
Diversen.

Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende
redenen terzake 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 algemene vergadering
van Interleuven van 24 juni 2020, zoals beslist op de raad van 21 februari 2019.
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 24 juni 2020 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Mandateren vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Cipal dv op
25.06.2020.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal
dv”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 7 mei 2020 tot de digitale algemene vergadering van Cipal van 25
juni 2020 met de volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel

9. 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 plaatsvervanger 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 OCMW-raad;
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 25 juni 2020, 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 25 juni 2020 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.

6) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven: algemene
vergadering 26.06.2020.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

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 26 juni 2020 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag 20.12.2019
Goedkeuring jaarrekening 2019
Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging Igo div
Goedkeuring jaarverslag 2019
Goedkeuring pistes corona
Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden: nieuwe vordracht
Holsbeek: Herman Theys
Varia

7.

Overwegende dat voor het OCMW 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 26 juni 2020 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans ,gemeenteraadslid af te vaardigen voor de
algemene vergadering van 26 juni 2020. Mevrouw Schurmans krijgt het
mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
7) Samenstelling afvaardiging IGS Beleefproject
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Op de gemeenteraad van 23 april 2020 werd goedkeuring gegeven aan de oprichting van een
IGS m.b.t. Beleefproject i.s.m. Geetbets, Linter, Glabbeek, Bekkevoort en Zoutleeuw.
Volgens de statuten Titel III; Raad van bestuur, Artikel 8. Samenstelling dienen volgende
afgevaardigden aangeduid te worden:




Afgevaardigde voor de gemeente: bij voorkeur de schepen van jeugd
Afgevaardigde voor het OCMW: bij voorkeur de schepen van welzijn
Een gemeenteraadslid van de oppositie.

Tevens dient er ook een plaatsvervanger aangeduid te worden.
Voor het OCMW wordt voorgedragen:



Voorzitter van het Bijzonder Comité: Michel Vander Velpen
Plaatsvervanger: Kristof Mollu

Er wordt overgegaan tot geheime stemming; ingevolge de coronamaatregelen en de
aangepaste wijze van vergaderen gebeurt deze geheime stemming via email gericht aan de
algemeen directeur;
De algemeen directeur heeft 18 emails ontvangen.
De uitslag is als volgt



Michel Vander Velpen:
Kristof Mollu:

ja: 18
ja: 18

neen:
neen:

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad beslist tot afvaardiging van volgende personen in de raad van
bestuur van de intergemeentelijke samenwerking Beleefproject:
•

Michel Vander Velpen: effectief

•

Kristof Mollu : plaatsvervanger

Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de gemeente Geetbets.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
8) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

