Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 28 oktober
2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
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: Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Glenn Blockx, Anneleen Schoeters: Raadsleden

Schepen;

Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 30 september 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: 14 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs,
Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans, Veronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh), 2 stemmen onthouding (Patrick Vandijck, Josette Vanlaer)

2) Kennisneming beslissing Gouverneur d.d. 08/10/2021 betreffende de
goedkeuring v/d jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils
Devos
Feitelijke context

Bevoegd

schepen:

Stefaan

Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Kortenaken (Gemeente en OCMW
Kortenaken) door het Besluit van de Gouverneur in bijlage.
Het nazicht van dit beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot
enkele technische bemerkingen.
Het wegwerken van deze bemerkingen strekt tot aanbeveling en zal de kwaliteit van de
beleidsrapporten ongetwijfeld verder verhogen.
Deze bemerkingen zullen worden opgevolgd bij de volgende beleidsrapporten.
Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen
260 tot en met 262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de
artikelen 2 tot en met 4.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant dd. 08 oktober 2021 waarbij de jaarrekening van Gemeente en OCMW
Kortenaken van 2020 definitief wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.
kennisname

3) Mandatering bijzondere A.V. 15.12.2021 Interleuven
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente/OCMW bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 13-10-2021 van Interleuven voor de bijzondere algemene
vergadering d.d. 15 december 2021 om 19.00 uur met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 16-06-2021
Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2022
Begroting 2022
Vervanging leden raad van bestuur
Diversen

Gelet op de bespreking;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt
dat de 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.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De heer Guy Vandebergh aan te duiden als vertegenwoordiger op de bijzondere
algemene vergadering van Interleuven van 15 december 2021 (zoals beslist op een eerdere
raad).
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 15 december 2021 Interleuven als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Mandatering buitengewone A.V. 17.12.2021 Igo div
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van OCMW Kortenaken bij IGO div.
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div.
Gelet op het schrijven van IGO div 09.09.2021 van IGO div met de uitnodiging en agenda van
de bijzondere algemene vergadering van 17.12.2021. De agenda omvat volgende punten:
1.

Goedkeuring verlenging IGO div

2.

Goedkeuring toetreding nieuwe leden

3.

•

Gemeente Overijse

•

OCMW Overijse

•

Gemeente Hoeilaart

•

OCMW Hoeilaart

Goedkeuring statutenwijziging

De termijn waarvoor IGO div werd opgericht, loopt af op 9 maart 2022. Aan de bijzondere
algemene vergadering van 17.12.2021 wordt daarom gevraagd om de bestaansduur van IGO
div te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar vanaf 10 maart 2022.
Door de creatie van de referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking, werden
Overijse en Hoeilaart toegevoegd aan de regio waarin IGO div actief. De lokale besturen van
Overijse en Hoeilaart (zowel gemeente als OCMW) verzochten middels raadsbeslissingen
officieel tot toetreding bij IGO div. De RvB van IGO div gaf groen licht om de vraag voor te
leggen aan de vennoten. De RvB van IGO div stelt voor om de kandidaat-vennoten toe te laten
tot IGO div en hen het gewoonlijke aantal aandelen te geven (3 aandelen per gemeente, 1
aandeel per OCMW).

IGO div wil tijdens de bijzondere algemene vergadering ook een statutenwijziging doorvoeren
om de verlenging te verankeren in de statuten, de deelname van de nieuwe vennoten te
regelen en enkele bepalingen te actualiseren.
IGO div heeft bij de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering een
verlengingsdossier gevoegd dat terugblikt op de werking van IGO div in de afgelopen periode
én vooruitblikt op de werking na de verlenging. Tevens is het actuele strategisch plan en de
realisatie daarvan toegevoegd. Het college/vast bureau van de vennoten kregen in de periode
april – juni 2021 een mondelinge toelichting van het managementteam van IGO div. Alle
raadsleden van de vennoten van IGO div waren ook in de mogelijkheid om een digitale
infosessie te volgen op 24.09.2021.
Inzake de toetreding van de nieuwe leden, werden de respectievelijke raadsbeslissingen en
een korte toelichting over de toetreding gevoegd.
Inzake de statutenwijziging werd een ontwerp van de nieuwe statuten bezorgd alsook een
toelichting van de wijzigingen.
De raad van OCMW Kortenaken was dus in staat om de agendapunten van de bijzondere
algemene vergadering van IGO div op 17 december 2021 te bespreken en hiernavolgend
standpunt in te nemen.

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en
omzendbrieven van de Vlaamse regering.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Het bestuursdecreet van 7 december 2018

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad gaat expliciet akkoord gaat met de verlenging van IGO div voor 18
jaar vanaf 10 maart 2022 én met de verdere deelname van de gemeente Kortenaken aan IGO
div.

Artikel 2. De OCMW-raad gaat akkoord dat de gemeente Overijse, het OCMW Overijse, de
gemeente Hoeilaart en het OCMW Hoeilaart toetreden tot IGO div. Zij krijgen allen het
gewoonlijke aantal aandelen (3 aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW) in bezit.

Artikel 3. De OCMW-raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging zodat de
verlenging statutair verankerd wordt, de deelname van de nieuwe vennoten geregeld wordt en
enkele bepalingen geactualiseerd worden.

Artikel 4. Mevrouw Laura Schurmans, vertegenwoordiger van het OCMW in de bijzondere
algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div, wordt gemandateerd om alle
agendapunten op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17.12.2021 van
IGO div goed te keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Mandatering algemene vergadering 17.12.2021 Igo div
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Kortenaken bij IGO div.
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div.
Gelet op het schrijven van IGO div 09.09.2021 van IGO div met de uitnodiging en agenda van
de gewone algemene vergadering van 17.12.2021. De agenda omvat volgende punten:
1. Goedkeuring verslag 25-06-2020
2. Goedkeuring begroting 2022 (documenten 1 en 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2022 (document 3)
4. Varia
De raad van het OCMW van Kortenaken was in staat om de agendapunten van de algemene
vergadering van IGO div op 17 december 2021 te bespreken en hiernavolgend standpunt in
te nemen.

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en
omzendbrieven van de Vlaamse regering.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Het bestuursdecreet van 7 december 2018

BESLUIT
Artikel 1. Mevrouw Laura Schurmans, vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene
vergadering van 17 december 2021 van IGO div, wordt gemandateerd om alle agendapunten
op de agenda van deze algemene vergadering van 17.12.2021 van IGO div goed te keuren.

goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Vragen

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

