NOTULEN VAN DE RAAD VAN 08/06/2020
Aanwezig:
Ann Van de Casteele, 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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven,
raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
---------------------------------------------------------------------------------------------Raadslid Els Gysenbergs laat zich verontschuldigen.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
01. Organisatiebeheersing – Werken met BBC 2020 - kredieten
02. Verhoging aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden
03. Kennisname jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst bevattende de
klachtenrapportering 2019 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg
04. EthiasCo cvba: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
05. EthiasCo cvba - Algemene vergadering op afstand: vaststelling mandaat
06. Interleuven - Algemene vergadering van 24 juni 2020: vaststelling mandaat
07. cvba Elk zijn Huis – Algemene Vergadering van 24 juni 2020: goedkeuring agenda
en verlenen volmacht
08. IGO - algemene vergadering van 26 juni 2020: vaststelling mandaat
08/1. Goedkeuring afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en
OCMW-raad
09. Notulen vorige vergadering
----------------------------------------------------------------------------------------------Met algemene stemmen wordt beslist punt 08/1 als eerste agendapunt te behandelen.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
----------------------------------------------------------------------------------------------08/1. Goedkeuring afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting
gemeenteraad en OCMW-raad
Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en
OCMW-raad van
17 mei 2020;
Overwegende dat deze afsprakennota ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan
de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn;
Voorstel van besluit:

De afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad
wordt goedgekeurd.
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.
580.1
---------------------------------------------------------------------------------------------01. Organisatiebeheersing – Werken met BBC 2020 - kredieten
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na
overleg met het managementteam;
Overwegende dat 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 raden;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016
houdende vaststelling van het algemene kader van het interne controlesysteem;
Overwegende dat de nieuwe regelgeving geen gedetailleerde regels of te volgen
procedures voorzien heeft m.b.t. de aanpassing van de planning van de kredieten die in
de meerjarenplanning zijn ingeschreven;
Overwegende dat elk bestuur zelf kan bepalen welke procedures wordt afgesproken om
de planning bij te sturen, op voorwaarde dat de limitatieve kredieten uit het (aangepaste)
meerjarenplan niet worden overschreden;
Overwegende dat de vastgelegde afspraken daaromtrent opgenomen dienen te worden
in het organisatiebeheersingssysteem en dat het aangewezen is minstens op te nemen:
- Wie bevoegd is om welke aanpassingen uit te voeren
- Hoe erover gerapporteerd wordt, welke timing wordt afgesproken enz.
Overwegende dat de nieuwe regelgeving geen kredietbeperking voorziet gekoppeld aan
totalen of saldi van beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsprojecten of
andere inhoudelijke elementen in de beleidsrapporten;
Overwegende dat het uitvoeringsbesluit over BBC wel nog bepaalt dat de kredieten
limitatief zijn op het niveau van:
- Het totaal van de exploitatie-uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en
betalingsuitstel
- Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: Het vast bureau kan beslissen over het verschuiven van uitgavenkredieten,
rekening houdend met de volgende beperkingen,:
- Aanpassing jaarbudgetrekening voor de subsidies
- Aanpassing prioritaire acties
- Het bepalen van nieuwe acties of actieplannen
- Het schrappen van acties of actieplannen
- Het verhogen van uitgaven zowel in exploitatie als investeringen
- Jaar overschrijdende verschuivingen
Deze opsomming van acties blijft voorbehouden aan een wijziging in het meerjarenplan
die aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal worden voorgelegd.
Artikel 2: Het vast bureau kan beslissen om bepaalde verschuivingen door te delegeren.
Artikel 3: Een afsprakennota met de concrete uitwerking van de procedures om
uitvoering te geven aan deze beslissing zal opgenomen worden in het
organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 4: Bij iedere aanpassing van het meerjarenplan zal de raad voor maatschappelijk
welzijn in kennis gesteld worden van alle beslissingen die genomen werden m.b.t. deze
verschuivingen.
Artikel 5: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 09.06.2020.
226
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Verhoging aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag naar verhoging van de jaarbijdrage van het aanvullend pensioen (2e
pensioenpijler) van 1 naar 3%.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op artikel 56, §1;
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9
december 2009, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Beslissing van de raad van Maatschappelijk Welzijn nr. 4 d.d. 10/05/2010 houdende
invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden

III. Toelichting
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele
personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire
personeelsleden voor hetzelfde werk.
Om het systeem van de 2e pensioenpijler aan te moedigen heeft de federale overheid
beslist om een financiële bonus te creëren met een korting op de
responsabiliseringsbijdrage. Dat zou de eerste keer gebeuren in 2020, toegepast op de
responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019. Voorwaarde is wel dat het bestuur in
2020 ten minste een bijdrage van 2% toepast voor het aanvullende pensioen, en vanaf
2021 ten minste 3%. De korting op de responsabiliseringsbijdrage bedraagt tot 50% van
de bijdrage voor de tweede pijler.
Wanneer de pensioentoezegging niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet (2% vanaf
2020 en 3% vanaf 2021), dreigt een drastische verhoging van de
responsabiliseringsbijdrage.
De verhoging van de bijdrage van 1% naar 3% werd reeds opgenomen in de
meerjarenplanning;
Volgende voorafgaandelijke raadplegingen werden gehouden:
- Managementteam op 08/06/2020: gunstig advies
- Vakbondsoverleg op 18/05/2020: protocol van akkoord
IV. Budgettaire aspecten
De verhoging van de jaarbijdrage werd opgenomen in de meerjarenplanning, raming
van de bijdrage op 3%
Visum nr. 2020/21 d.d. 19.05.2020 van de Financieel Directeur;
V. Bijlagen bij de beslissing
1. kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten
VI. Overwegingen vanuit de Raad
/
Stemming
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad van maatschappelijk welzijn is de inrichter van het pensioenstelsel
voor zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 2: De raad van maatschappelijk welzijn verhoogt retroactief de pensioentoelage
vanaf 01.01.2020 van 1% naar 3% van het pensioengevend jaarloon.

Artikel 3: De raad van maatschappelijk welzijn stelt het pensioenreglement, met name
dit gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten
(bijlage), ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 4: Er wordt een bijvoegsel aan de overeenkomst opgesteld na verwerking van de
aanvraag door de RSZ.
172.302
---------------------------------------------------------------------------------------------03. Kennisname jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst bevattende de
klachtenrapportering 2019 van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 40 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad met betrekking tot de vaststelling van gemeentelijke reglementen;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 302 waarin gestipuleerd wordt dat
de gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert;
Gelet op het reglement voor klachtenbehandeling van de gemeente Kortenberg,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 september 2010, waarbij de
klachtenbehandeling op het ambtelijke niveau wordt georganiseerd en maximaal
onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 303 waarin gestipuleerd wordt dat
de gemeente een ombudsdienst kan oprichten via een overeenkomst met de Vlaamse
Ombudsdienst;
Overwegende dat de gemeente en het Welzijnshuis als aanvulling op het bestaande
systeem van klachtenbehandeling door de klachtencoördinator op 2 september 2019 een
samenwerkingsovereenkomst voor tweedelijnsklachtenbehandeling hebben afgesloten
met de Vlaamse Ombudsdienst, en dit voor een looptijd van 3 (drie) jaar, ingaand op de
dag volgend op de beslissing;
Gelet op het feit dat door deze samenwerkingsovereenkomst voorzien is in een
professionele en objectieve behandeling van tweedelijnsklachten van privé- of
rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van de gemeente
en/of van het Welzijnshuis, alsook in het onderzoek van mogelijke overtredingen van de
deontologische code door een mandataris of ambtenaar;
Gelet op het feit dat er volgens artikel 303 van het Decreet Lokaal Bestuur jaarlijks aan
de gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn gerapporteerd dient te worden
over de klachten ingediend tegen de gemeente en tegen het Welzijnshuis;
Gelet op het feit dat dit overzicht van de klachten gericht aan de gemeente en het
Welzijnshuis Kortenberg volgens de overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst
overgemaakt dient te worden aan haar lokale kamer voor het opmaken van haar
jaarverslag;
Gelet op het feit dat het Lokaal Bemiddelingsboek 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst,
dat het jaarverslag bevat van de werking van de Vlaamse Ombudsman als Lokaal
Ombudsman, raadpleegbaar is via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/lokaal_bemiddelingsboek_20
19.pdf;
Gelet op het feit dat in dit jaarverslag het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg
en het Welzijnshuis Kortenberg integraal is opgenomen op de pagina’s 77-79;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Ombudsman op 5 mei 2020 een corona-addendum bij
het jaarverslag 2019 heeft besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid van het

Vlaams Parlement, raadpleegbaar via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/g41a1.pdf;
Besluit:
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het Lokaal
Bemiddelingsboek 2019, bevattende het jaarverslag van de werking van de Vlaamse
Ombudsman als Lokaal Ombudsman, raadpleegbaar via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/lokaal_bemiddelingsboek_20
19.pdf en van het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis
Kortenberg, dat integraal in dit jaarverslag is opgenomen op de pagina’s 77-79, alsook
van het corona-addendum bij dit jaarverslag, raadpleegbaar via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/g41a1.pdf.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de
Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 89, 1000 Brussel.
205.36
---------------------------------------------------------------------------------------------Raadslid Maarten Willems verlaat de zitting.
---------------------------------------------------------------------------------------------04. EthiasCo cvba: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot
een coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van het OCMW als
aangesloten lid van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Overwegende dat het OCMW een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba kan aanstellen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
- Ann Van de Casteele
- Marinus van Greuningen
- Chris Wynants
Gelet op de geheime stemming:
- Ann Van de Casteele bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 2 stemmen
- Chris Wynants bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
- Marinus van Greuningen
- Chris Wynants
- Maarten Willems
Gelet op de geheime stemming:
- Marinus van Greuningen bekomt 4 stemmen
- Maarten Willems bekomt 14 stemmen
- Chris Wynants bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0

Besluit:
Artikel 1: Ann Van de Casteele wordt met 16 stemmen aangesteld als
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba, Rue des Croisiers
24 te 4000 Luik.
Artikel 2: Maarten Willems wordt met 14 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba, Rue des Croisiers
24 te 4000 Luik.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande
op datum van heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901
---------------------------------------------------------------------------------------------Raadslid Maarten Willems sluit terug aan bij de zitting.
---------------------------------------------------------------------------------------------05. EthiasCo cvba - Algemene vergadering op afstand: vaststelling mandaat
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot
een coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van het OCMW als
aangesloten lid van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Gelet op de brief van EthiasCo cvba van 29 april 2020 houdende uitnodiging voor de
gewone Algemene vergadering op afstand;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming
van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Mandaat van de commissaris;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de Algemene vergadering van EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming
van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht

5. Mandaat van de commissaris.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de
Algemene vergadering van EthiasCo cvba op afstand, wordt opgedragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk
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 EthiasCo cvba, Rue des Croisiers 24
te 4000 Luik.
191.1
---------------------------------------------------------------------------------------------06. Interleuven - Algemene vergadering van 24 juni 2020: 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 22 april 2020 voor de Algemene Vergadering van
Interleuven van 24 juni 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven van 18 juni 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 11-09-2019
3. Verslag over de activiteiten 2019
4. Jaarrekening per 31-12-2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de
uitgetreden vennoten
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): NieuwlandMeetshoven: oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten
10. Diversen;
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: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de Algemene Vergadering van Interleuven van 24 juni 2020:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 11-09-2019
3. Verslag over de activiteiten 2019
4. Jaarrekening per 31-12-2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de
uitgetreden vennoten
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): NieuwlandMeetshoven: oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten
10. Diversen.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef, die als vertegenwoordiger van het welzijnshuis
zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Interleuven van 24 juni 2020, 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.
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---------------------------------------------------------------------------------------------07. cvba Elk zijn Huis – Algemene Vergadering van 24 juni 2020: goedkeuring
agenda en verlenen volmacht
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van cvba Elk zijn Huis, laatst gewijzigd op 20 mei
2015;
Gelet op de brief van cvba Elk zijn Huis van 30 april 2020 houdende uitnodiging voor
de gewone Algemene vergadering van 24 juni 2020;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van cvba Elk zijn Huis van 24 juni
2020:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3, Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor;
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 OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raden voor
maatschappelijk welzijn uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;

Gelet op de vraag van cvba Elk Zijn Huis om, in het kader van de strijd tegen de Covid19 pandemie, het aantal deelnemers voor de fysieke algemene vergadering te beperken
en een volmacht te verlenen;
Overwegende dat er voor publieke aandeelhouders voorgesteld wordt om volmacht te
verlenen aan de gemeente Tervuren, vertegenwoordigd door de heer Mark Van Roy,
voorzitter van de Raad van bestuur, voor de beslissingen en volgens de modaliteiten
opgenomen in het volmacht formulier;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de Algemene vergadering van cvba Elk zijn Huis van 24 juni 2020:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3, Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor.
Artikel 2: Aan de heer Mark Van Roy, voorzitter van de Raad van bestuur, wordt
volmacht verleend om in naam van het OCMW Kortenberg deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van de cvba Elk zijn Huis op woensdag 24 juni 2020.
De volmacht wordt enkel verleend met betrekking tot de op de Algemene Vergadering,
conform de oproeping op datum van 30 april 2020, geagendeerde punten, meer bepaald:
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur over het werkingsjaar 201 9
aan de Algemene Vergadering,
2. Kennisname van het verslag van de commissaris revisor over het boekjaar 2019,
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat over het boekjaar 2019
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris revisor.
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van voormelde beslissingen en
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de cvba Elk zijn Huis,
Lindeboomstraat 16 te 3080 Tervuren.
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---------------------------------------------------------------------------------------------08. IGO - algemene vergadering van 26 juni 2020: vaststelling mandaat
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van het OCMW in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de
Statutaire algemene vergadering van 21 december 2018;

Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2020 voor de algemene vergadering van IGO van 26
juni 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGO van 26 juni 2020:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. 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 OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de raden voor
maatschappelijke 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: Ann Van de Casteele, 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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 26 juni
2020:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor het
OCMW zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging IGO van 26 juni 2020, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de raad 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 IGO,
De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
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---------------------------------------------------------------------------------------------09. Notulen vorige vergadering
De notulen van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 04/05/2020 worden 23
stemmen voor en 3 onthoudingen goedgekeurd.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, 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, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara
Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op maandag 29/06/2020.
==============================================================
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Leen Ceuppens
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