ONTWERPNOTULEN VAN DE RAAD VAN 24/06/2019
Aanwezig:
Ann Van de Casteele, voorzitter, Maarten Willems, wnd. voorzitter; Alexandra
Thienpont, burgemeester; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann
Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De
Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
----------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
01. Jaarrekening 2018 – Vaststelling
02. Bepaling van het OCMW-aandeel in het gemeentefonds – Kennisname
03. Organisatiebeheersing - Rapportage 2018
04. Organisatiebeheersing - Overgangsmaatregel
05. Interleuven: Bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 - verlenging
bestaansduur Interleuven– vaststelling mandaat
06. Verwerkersovereenkomst Interleuven - goedkeuring
07. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het OCMW met
betrekking tot de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij
kwetsbare gezinnen
08. Notulen vorige vergadering
----------------------------------------------------------------------------------------------Mevrouw Ann Van de Casteele is om persoonlijke redenen verhinderd als voorzitter
van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden en wordt, conform punt 2 van de
raad voor maatschappelijk welzijn van 11 februari 2019, vervangen wordt door Maarten
Willems als waarnemend voorzitter.
----------------------------------------------------------------------------------------------01. Jaarrekening 2018 – Vaststelling
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vaststelling van de jaarrekening 2018.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;.
Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Ministerieel besluit van 01/10/2010 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.
Beslissing nr. 4 van het College van Burgemeester en Schepenen van 11/12/2013
houdende gunstig advies betreffende de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW.
Beslissing nr.05 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/12/2017 houdende
vaststeling van de meerjarenplanning 2014-2020 waarvan het budget 2018 een
onderdeel is.
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/12/2017 houdende
vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.

Beslissing nr. 7 van het college van burgemeester en schepenen van 1/12/2017
houdende OCMW: meerjarenplan 2014-2020 – advies schepencollege
Beslissing nr. 05 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/09/2018 houdende
wijziging nr. 1 meerjarenplan 2014-2020.
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/09/2018 houdende
wijziging nr. 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.
Beslissing nr. 08 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14/11/2018 houdende
wijziging nr. 2 van het exploitatie- en investeringsbudget 2018.
Advies van het managementteam van 27/05/2019 jaarrekening 2018.
Gelet op de voorgelegde jaarrekening van het OCMW 2018 met toelichting
Gelet op de stemming met handopsteking;
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier,
Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De
Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants
- onthouden zich: Axel Degreef, Mia Vandervelde
Besluit: met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen
Art. 1. §1. De jaarrekening 2018 van het OCMW wordt vastgesteld.
§2. De balans na resultaatsverwerking en consolidatie bedraagt 4.854.571,82 EUR voor
het actief en het passief.
§3. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt 99.837,03 EUR.
§4. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het boekjaar 2018 bedraagt
2.152.141,33 EUR.
§5. De gemeentelijke bijdrage in de werking van het boekjaar 2018 bedraagt
1.260.611,11 EUR.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 25/06/2019.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 475.1 en meegedeeld aan:
- Roeland Maes, adjunct algemeen directeur
- Rita Wijnants, financieel directeur
- heer Gouverneur
- gemeente Kortenberg
Een brief wordt gestuurd aan:
- heer Gouverneur
- gemeente Kortenberg
De jaarrekening wordt bezorgd aan het digitaal loket
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Bepaling van het OCMW-aandeel in het gemeentefonds – Kennisname
Gelet op de nieuwe prognoses die ABB voor de bestuursperiode 2019-2025 beschikbaar
heeft. Op basis van deze voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan
hoeveel de hoofddotatie wellicht zal bedragen;
Overwegende dat de gemeente- en de OCMW-raden onderling kunnen bepalen welk
aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort; Als beide
raden daarover geen expliciete beslissing hebben genomen krijgt het OCMW
automatisch 8%. Gemeenten en OCMW’s die voor 2020 een nieuwe verdeling van het
aandeel wensen, moeten hun beslissingen daarvoor bezorgen aan
fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30 juni 2019;

Overwegende dat het, in het kader van de integratie van gemeente en OCMW en het
daaruit volgend wegvallen van de gemeentelijke toelage aan het OCMW (de gemeente
financiert in BBC 2020 het beleid van het OCMW meer bepaald rechtstreeks),
aangewezen is om de gelden uit het gemeentefonds te centraliseren en zowel de gelden
die historisch gezien aan de gemeente werden overgemaakt als diegene die voorheen
aan het OCMW werden toegewezen, beide te laten storten op een bankrekening van de
gemeente Kortenberg;
Besluit:
Artikel 1: De raad neemt kennis van de beslissing van 24 juni 2019 om het aandeel van
het Gemeentefonds dat rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort met ingang van 1
januari 2020 te bepalen op 0%. Het aandeel van de gemeente bedraagt bijgevolg 100%.
Artikel 2: De raad besluit de financieel directeur de nodige besluiten aan
fondsen@vlaanderen.be te laten overmaken voor 30 juni 2019.
- 1 archief
- 1 OCMW
---------------------------------------------------------------------------------------------03. Organisatiebeheersing - Rapportage 2018
I. Probleem – Vraag - Situatie
Rapportering organisatiebeheersing over het jaar 2018.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De artikelen 52, 86, 98, 99 en 100 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de OCMW's.
Beslissing nr. 02 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29/06/2016 houdende
vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem.
III. Toelichting
Aanbeveling uit de thema-audit GPT
“Dit kader bepaalt bijkomend minstens:
- Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar
eigen werking (via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe
partij, enz.);
- Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het college en de
raad over de mate waarin de risico’s beheerst zijn.”
Artikel 100 voorziet dat de secretaris jaarlijks aan de raad rapporteert over het interne
controlesysteem.
In de Raad van 29/06/2016 werd het algemene kader ervan vastgelegd. Er is toen beslist
dat het intern controlesysteem zal opgesteld en geïmplementeerd worden op basis van
de Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen, opgesteld door de Vlaamse
overheid.
Op basis van deze leidraad werd een zelfevaluatie uitgevoerd en per thema
verbeteracties geformuleerd evenals hun prioriteit.
Elke actieverantwoordelijke voor een verbeteractie heeft een fiche uitgeschreven zodat
duidelijk is wie, wat, wanneer zal opnemen met welke middelen (minstens voor de
acties met de hoogste prioriteiten).

Een algemene opvolging van deze acties binnen het gemeenschappelijk
managementteam werd elk semester voorzien. Een meer concrete opvolging werd
binnen elke dienst zelf opgenomen.
In het rapport bij deze beslissing is een overzicht opgenomen van de verschillende
verbeteracties en de mate van realisatie op 31/12/2018.
Besluit:
Art. 1. §1. Kennisname rapportage 2018 van de organisatiebeheersing.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 03/06/2019.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 226 en meegedeeld aan:
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- /
---------------------------------------------------------------------------------------------04. Organisatiebeheersing - Overgangsmaatregel
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag om continuïteit te voorzien in de bestaande maatregelen organisatiebeheersing
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 592 van het decreet lokaal bestuur
III. Toelichting
Artikel 592 voorziet dat de bestaande maatregelen organisatiebeheersing van gemeente
en OCMW – zoals in het verleden uitgewerkt - behouden blijven tot en met 1 juli 2019.
Dit gaat er vanuit dat tegen dan gezamenlijke maatregelen zijn uitgewerkt en ingang
vinden. Dit is echter niet wenselijk. Niet alleen ontbreekt de tijd om de twee systemen
grondig naast elkaar te leggen en te komen tot een eengemaakt systeem, maar vooral
ook zou dit de bestaande goede werking blokkeren.
Een deel van de organisatiebeheersing heeft immers betrekking op het financieel
management en de financiële rapportering (bv regeling budgethouderschap), welke
beter niet in de loop van een jaar worden gewijzigd. Sowieso zal bij de opmaak van het
meerjarenplan 2020-2025 en de meer geïntegreerde regels voor gemeente en OCMW
een aangepast financieel management moeten voorzien worden. Het past dan ook beter
om nieuwe maatregelen organisatiebeheersing pas te laten ingaan vanaf 01/01/2020. En
de bestaande maatregelen nu te behouden tot 31/12/2019.
Gelet op de stemming met handopsteking:
- Stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1. §1. Handhaving van de bestaande maatregelen organisatiebeheersing tot
31/12/2019.
§2.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 24/06/2019.

Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 226 en meegedeeld aan:
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Algemeen directeur, Leen Ceuppens
- Financieel directeur, Rita Wijnants
Een bericht wordt gestuurd aan:
/
---------------------------------------------------------------------------------------------05. Interleuven: Bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 verlenging bestaansduur Interleuven– vaststelling mandaat
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van het welzijnshuis bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23
juni 1973 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere
algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 23 mei 2019 voor de Bijzondere algemene Vergadering van
Interleuven van 11 september 2019 – verlenging bestaansduur Interleuven met
bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Bijzondere algemene Vergadering van Interleuven van 11
september 2019 – verlenging bestaansduur Interleuven:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale
3. Geen verlenging deelnemer Social
4. Vervanging leden raad van bestuur
5. Varia
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en
deze voor het welzijnshuis rechtstreeks worden aangewezen door de raad voor
maatschappelijk welzijn uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons,
Francis Peeters, Lia Vandeven, Axel Degreef, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier,
Marinus van Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde, An Verdeyen
Besluit: met 16 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 2 onthoudingen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de Bijzondere algemene Vergadering van Interleuven van 11 september 2019 –
verlenging bestaansduur Interleuven:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale
3. Geen verlenging deelnemer Social
4. Vervanging leden raad van bestuur
5. Varia.

Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef, of haar plaatsvervanger, die als
vertegenwoordiger van het welzijnshuis zal deelnemen aan de Bijzondere algemene
Vergadering van Interleuven van 11 september 2019 – verlenging bestaansduur
Interleuven, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de raad van maatschappelijk welzijn van heden inzake voormeld artikel 1
van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901
- 1 archief AZ
- 1 Interleuven
- 1 vertegenwoordiger
---------------------------------------------------------------------------------------------06. Verwerkersovereenkomst Interleuven - goedkeuring
I. Probleem – Vraag - Situatie
Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen Welzijnshuis (OCMW) Kortenberg en
Interleuven – goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij
de bestaande overeenkomst.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort
“AVG”);
Artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als
verwerkingsverantwoordelijke over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke
overeenkomst met de leveranciers die op instructie van de
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”)
De voorliggende verwerkingsovereenkomst vormt een bijlage van de
hoofdovereenkomst.
Het Welzijnshuis wenst zoveel mogelijk gebruik te maken van het model van
verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt.
Er bestaan momenteel een aantal overeenkomst(en) met Interleuven, o.m. voor haar
dienstverlening als veiligheidsconsulent en preventieadviseur en waarbij deze optreedt
als verwerker zoals omschreven in de AVG op instructie van de Welzijnshuis (OCMW)
Kortenberg;
III. Toelichting
Interleuven gaat akkoord om te werken met het model van verwerkingsovereenkomst
dat door de VVSG werd uitgewerkt.
In dit model wordt bepaald dat

(i) de verwerker aansprakelijk is ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke
voor schade die voortvloeit uit een handeling of een nalatigheid wanneer bij de
verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen
van de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid in strijd met de rechtmatige
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke; en
(ii) de aansprakelijkheid van de Verwerker is beperkt zoals voorzien in de opdracht,
zonder evenwel afbreuk te doen aan art 82 van de AVG.
Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1. Goedkeuring van de gegevensverwerkersovereenkomst met Interleuven. Deze
overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 24/06/2019.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 153 en meegedeeld aan:
- Projecten en appplicatiebeheerder, Annelies Laeremans (dossierbehandelaar)
- Financiële dienst, Rita Wijnants
- Personeelsdienst, Elke Snoecx
Een bericht wordt gestuurd aan:
- Interleuven
---------------------------------------------------------------------------------------------07. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het OCMW
met betrekking tot de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik
bij kwetsbare gezinnen
I. Probleem – Vraag - Situatie
Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het OCMW met
betrekking tot de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij
kwetsbare gezinnen.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokkal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007 waarmee de Vlaamse
regering gemeenten wil aanzetten werk te maken van een volwaardig lokaal
woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 september 2015 houdende goedkeuring
van de toetreding van de gemeente en het OCMW tot de interlokale vereniging
Woonwijzer Midden-Brabant en de bijbehorende wijziging van de statuten van
desbetreffende interlokale vereniging;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 september 2015 houdende goedkeuring
van de subsidieaanvraag en bijhorend subsidiedossier betreffende de verlenging van het
intergemeentelijk woonproject ‘ Woonwijzer Midden- Brabant 2016-2019’;

Gelet op het Ministerieel besluit van 18 februari 2016 houdende de toekenning van een
subsidie aan het project ‘ Woonwijzer Midden-Brabant’;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring
van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2017 met betrekking tot
wijziging van het energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiescans;
Gelet op de actieverplichting van de distributienetbeheerders (DNB) ter stimulering van
het rationeel energiegebruik door uitvoering van huishoudelijke energiescans zoals
beschreven in het Energiebesluit artikel 6.4.1/8;
Gelet op de minimale vereisten van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor het
uitvoeren van de energiescans en de begeleidingstrajecten, zoals beschreven in het
Besluit van het VEA van 13 januari 2014 en latere wijzigingen;
Gelet op de actieverplichting van de DNB ter stimulering van het rationeel
energiegebruik door uitvoering van sociale energie efficiëntie projecten in woningen of
wooneenheden die gehuurd worden door de categorieën van prioritaire doelgroepen,
zoals beschreven in het Energiebesluit artikel 6.4.1/9;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2018 houdende de goedkeuring van
de subsidieaanvraag voor 9 maanden voor de voortzetting van het intergemeentelijk
woonproject ‘Woonwijzer Midden-Brabant ’;
Gelet op de collegebeslissing van 23 november 2018 houdende het aanbod en
organisatie van gratis energiescans voor gebruikers van de dienstverlening van het
Welzijnshuis door ‘ Woonwijzer Midden- Brabant’;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2018;
Overwegende het feit dat het OCMW de gebruikers van hun dienstverlening gratis deze
diensten kan aanbieden mits ondertekening van een overeenkomst voor de uitvoering
van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen;
Overwegende het feit dat de ondertekening van deze overeenkomst niet ondertekend of
aangeboden werd in het verleden;
Overwegende dat deze overeenkomst volledig kosteloos is voor de gemeente;
Gelet op de stemmen bij handopsteking;
- Stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart
Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft hierbij de toelating aan IGO
DIV voor de uitvoering van volgende energiesnoeiersopdrachten:
•
huishoudelijke energiescans voorzien door de DNB en de Vlaamse
overheid
•
eenvoudige isolatiewerken van daken en zoldervloeren
•
aanvullende klussen in en rond de woning ter verbetering van de
woonkwaliteit
•
uitvoering van energie- en waterbesparende maatregelen

Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verklaart zich akkoord met de
ondertekening van een overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op
rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen, toegeleid vanuit het OCMW.
Artikel 3: Er zijn geen budgettaire implicaties aangezien het aanbod beperkt wordt tot
de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen,
toegeleid vanuit het OCMW en deze kosteloos worden aangeboden. De projectpartner
IGO DIV factureert de uitgevoerde energiescans en de kosten voor de begeleiding van
sociale isolatieprojecten op de private huurmarkt rechtstreeks aan de
distributienetbeheerder.
Artikel 4: De algemeen directeur van de gemeente en de burgemeester worden
gemachtigd om de nieuwe overeenkomst m.b.t. de uitvoering van de diensten gericht op
rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen te ondertekenen.
Artikel 5: Deze overeenkomst van onbepaalde duur gaat in op 24 juni 2019 en kan
steeds ontbonden worden mits verzending van een aangetekend schrijven en een
opzegtermijn van 3 maanden.
---------------------------------------------------------------------------------------------08. Notulen vorige vergadering
Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 03/06/2019, worden deze notulen conform
art. 32 van het huishoudelijk reglement, als goedgekeurd beschouwd.
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op maandag 02/09/2019.
==============================================================
Namens het OCMW

Leen Ceuppens
Maarten Willems
algemeen directeur
wnd. voorzitter
==============================================================

