Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 22 oktober
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,
Laura Schurmans,
Veronique Hermans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Glenn Blockx: Raadslid

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 september 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Kennisneming beslissing Gouverneur d.d. 09/10/2020 betreffende de
goedkeuring v/d jaarrekening OCMW 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils
Devos
Feitelijke context

Bevoegd

schepen:

Stefaan

Goedkeuring van de jaarrekening 2019 van OCMW Kortenaken door het Besluit van de
Gouverneur in bijlage.
Het nazicht van dit beleidsrapport heeft geleid tot een paar technische bemerkingen.
Het wegwerken van deze bemerkingen strekt tot aanbeveling en zal de kwaliteit van de
beleidsrapporten ongetwijfeld verder verhogen.
Juridisch kader
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 262, §1
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder artikel 172.
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikelen
260 derde lid en 262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, en in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 45.
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in het
bijzonder de artikelen 5 tot en met 8 en 11 tot en met 13.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant dd. 02 oktober 2020 waarbij de jaarrekening van OCMW Kortenaken van
2019 definitief wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
3) Waarderingsregels Lokaal Bestuur Kortenaken
De OCMW-raad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werd opgemerkt, dat er in de waarderingsregels
enkel verwezen wordt naar gemeente en AGB (vaststelling naar aanleiding van het toezicht
op de jaarrekening 2019 van Gemeente, OCMW en AGB Kortenaken). Daar we sinds 2020
spreken over het Lokaal Bestuur Kortenaken werden de waarderingsregels in die zin
geactualiseerd en worden ze vandaag ter goedkeuring aan de gemeenteraad en OCMW-raad
voorgelegd.
Juridisch kader

Ministerieel besluit d.d. 26/06/2018 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist de waarderingsregels zoals beschreven in bijlage van dit besluit
goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SOCIALE DIENST
4) Samenwerkingsovereenkomst TGV-gemeenten
noodwoningen - principiële beslissing

m.b.t.

het

delen

van

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Katja Lammens

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
Overwegende dat de OCMW’s van de TGV-gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw
wensen samen te werken op het vlak van noodopvang; dat elk bestuur afzonderlijk slechts één
noodwoning voor noodopvang ter beschikking heeft; dat deze noodwoning in concrete situaties niet
steeds beschikbaar of geschikt blijkt te zijn en dat er in die gevallen ook vaak geen alternatieve
oplossingen voor handen zijn (bvb. beperkte beschikbaarheid crisisopvang); dat het betrokken OCMW
in dergelijke gevallen een beroep moet kunnen doen op de leegstaande of meer geschikte noodwoning
van een ander deelnemend OCMW;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het delen van
noodwoningen in de TGV-gemeenten, zoals aangehecht als bijlage bij huidige beslissing;
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement noodwoning, zoals aangehecht als bijlage bij huidige
beslissing;
Overwegende dat het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in hoofdzaak de betrekkingen regelt
tussen de deelnemende OCMW’s; dat het steunverlenend OCMW bevoegd blijft voor de hulpverlening
die nodig is tijdens de volledige duur van het verblijf in de noodwoning van een ander OCMW; dat het
steunverlenend OCMW voor het gebruik van de noodwoning van een ander deelnemend bestuur een
(indexeerbare) forfaitaire vergoeding verschuldigd is van 600 euro/maand; dat het steunverlenend
OCMW alle nodige bijstand zal verlenen aan het OCMW dat de noodwoning inricht in geval van
bezetting zonder recht of titel;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tevens voorziet in een gezamenlijk huishoudelijk
reglement, dat er als bijlage deel van zal uitmaken; dat een ontwerp van gezamenlijk huishoudelijk
reglement noodwoning werd opgemaakt; dat het huishoudelijk reglement de essentiële regels vaststelt
voor het gebruik van de noodwoningen door de begunstigde, o.m. inzake bijdrageplicht, orde, netheid
en verbruik, veiligheid en het einde van de noodopvang;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement op dezelfde wijze
van toepassing zullen zijn in de vier deelnemende OCMW’s; dat elk OCMW voorts een interne procedure
kan bepalen voor de behandeling en het verloop van dossiers noodopvang in een exploitatiereglement;

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 27 september 2020 inhoudende de goedkeuring met de
samenwerking, de voorliggende ontwerpen van samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk
reglement;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist principieel in te stemmen met een samenwerking tussen de OCMW’s
van de TGV-gemeenten Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw op het vlak van
noodopvang.
Art. 2 :

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het delen van
noodwoningen in de TGV-gemeenten, zoals gehecht als bijlage bij huidige beslissing, wordt
principieel goedgekeurd.

Art. 3 :

Het ontwerp van huishoudelijk reglement noodwoning, zoals gehecht als bijlage bij huidige
beslissing, wordt principieel goedgekeurd.

Art. 4 :

Deze beslissing in te schrijven op de lijst die wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel
285, §2, van het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur.

goedgekeurd
De burgemeester licht dit punt toe. Als er een bijkomende nood is aan een noodwoning, kan
dit opgelost worden door beroep te doen op een noodwoning van 1 van de buurgemeenten.
Dat
is
het
doel
van
deze
samenwerking.
Raadslid Alles merkt op dat onze noodwoning niet goed toegankelijk is. (trap) De
burgemeester repliceert dat we nu een oplossing hebben via de TGV-gemeenten.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Mandateren vertegenwoordiger Igo Leuven - statutaire
vergadering 11.12.2020

algemene

Feitelijke context
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 11.12.2020 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.

Goedkeuring statutenwijziging

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 statutaire algemene vergadering van 11 december 2020 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans, OCMW-raadslid, af te vaardigen
voor
de algemene vergadering van 11 december 2020. Mevrouw Schurmans krijgt het mandaat de
agendapunten van de statutaire algemene vergadering goed te
keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

