Verslag raadscommissie ad hoc: 10 december 2014
Openbare zitting
Aanwezige leden: Koen Van Roey, voorzitter, René De Becker, Melody Debaetselier, Mia
Vandervelde, effectieve leden van de raadscommissie, Jana Nevens (ter vervanging Erwin Cleopater),
Stef Ryckmans (ter vervanging van Katrijn Willems), plaatsvervangende leden van de raadscommissie
en Roger Broos, lid met raadgevende stem.
Verontschuldigde leden: Erwin Cleopater, Julia De Coster, Tom Jespers, Katrijn Willems, effectief
leden, en Marinus van Greuningen, lid met raadgevende stem.
Aanwezig in het kader van de agendapunten:
Chris Taes (burgemeester), Bart Nevens (schepen), Kristien Goeminne (schepen), Harold Vanheel
(schepen), Sabine Ledens (schepen).

Agenda:
1. toelichting over de werking van intercommunales door de afgevaardigden in de raden van bestuur
van Ecowerf, IGO, Interleuven, Iverlek en Finilek.
2. toelichting voorstel nieuw organigram en personeelsformatie.

De voorzitter opent de vergadering om 20:03 uur
De voorzitter stelt voor om agendapunt 2 als eerste punt te behandelen. Hij verleent het woord aan
mevr. Sabine Ledens, schepen bevoegd voor personeelsbeleid.
2. De schepen geeft toelichting over de aanpak en de studie van Möbius inzake verbetering van de
efficiëntie van de werking van de diensten en de integratie van de diensten van het OCMW en de
gemeente.
Aan de hand van een ppp geeft de schepen uitvoerig toelichting over het nieuwe organigram en de
personeelsformatie.
Tijdens de toelichting door de schepen konden de commissieleden en andere aanwezige leden van de
gemeenteraad vragen stellen die onmiddellijk door de schepen werden beantwoord.
Op het einde van de bespreking van agendapunt 2 kunnen de inwoners hierover vragen stellen die door
de schepen worden beantwoord.
1. toelichting over de werking van intercommunales
De voorzitter nodigt de gemeentelijke vertegenwoordigers uit om een korte toelichting te geven over
doel, werking en ev. projecten/verwezenlijkingen in 2014 . Deze toelichting wordt gegeven door:
mevrouw Melody Debaetselier (in vervanging van Francis Peeters) voor IGO
de heer Bart Nevens voor Ecowerf
de heer Chris Taes (in vervanging van Julia De Coster) voor Interleuven
Finilek en Iverlek organiseerden zelf voor de leden van de gemeenteraad een infovergadering die geldt
als toelichting aan de gemeenteraad
Na elke toelichting kunnen de commissieleden vragen stellen die door de vertegenwoordigers worden
beantwoord.
Op het einde van de bespreking van agendapunt 1 kunnen de inwoners hierover vragen stellen die door
de vertegenwoordigers (of vervanger) worden beantwoord.

De leden van de commissie konden hun vragen voor alle andere
intercommunales/samenwerkingsverbanden vooraf indienen, zodat ze op de commissievergadering
kunnen worden behandeld.
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen werd ingediend.

De voorzitter vraagt of er nog iemand iets wenst te vragen. Niemand vraagt nog het woord.
De voorzitter sluit de zitting omstreeks 22u00.
De verslaggever,

Paul Lebrun
gemeentesecretaris

