NOTULEN VAN DE RAAD VAN 16 NOVEMBER 2020
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, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Hans Vanhoof,
Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
01. Akteneming aanstelling lid raad voor maatschappelijk welzijn en geldige
samenstelling
02. Nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques
03. Nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques voor tijdelijke en
dringende hulp
04. IGO – statutaire algemene vergadering van 11 december 2020: vaststelling mandaat
05. IGO –algemene vergadering van 11 december 2020: vaststelling mandaat
06. Interleuven – Bijzondere Algemene vergadering van 16 december 2020: vaststelling
mandaat
07. Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
08. IGO: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen comité
09. Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente en OCMW Kortenberg betreffende
project FRGE / energielening – Afvaardiging leden beleids- en kredietcomité
10. Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente Kortenberg betreffende het
Energiehuis – Afvaardiging plaatsvervangend vertegenwoordiger beleids- en
kredietcomité
11. Elk zijn Huis: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
12. Lokaal dienstencentrum – Tweede afvaardiging raadslid aan de Centrumraad
13. SVK WEBRA - Afgevaardigde voor de AV
13/1. Subsidie Vlaamse regering ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen
14. 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.
Raadsleden Mia Vandervelde, Melody Debaetselier, Axel Degreef en An Verdeyen
laten zich verontschuldigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------01. Akteneming aanstelling lid raad voor maatschappelijk welzijn en geldige
samenstelling
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 november 2020 tot aanstelling en
eedaflegging van Tine Vanneste als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden als de
gemeenteraad bestaat, bestaat uit personen van verschillend geslacht en dus geldig is
samengesteld;

Besluit:
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de aanstelling van
rechtswege van Tine Vanneste als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de van rechtswege en
geldige samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn, die uit dezelfde leden
als de gemeenteraad bestaat.
185.221
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques
De raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag tot goedkeuring nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 4 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 mei 2014 houdende
goedkeuring van het reglement huishoudhulp - poetsdienst.
III. Toelichting
De bestaande overeenkomst met de gebruiker was aan revisie toe.
Er wordt de voorkeur gegeven aan de werking met elektronische dienstencheques en de
overeenkomst is vanuit die geest herbekeken.
Het gaat om volgende aanpassingen:
- Terminologie “Welzijnshuis” consequent doorgetrokken (voordien werden OCMW
en Welzijnshuis door mekaar gebruikt).
- Contactgegevens van de dienst toegevoegd
- Art. 2 Omschrijving van de huishoudhulp:
- toegevoegd: Indien de gebruiker naast de huishoudhulp ook gebruik maakt van de
aangeboden diensten van het Welzijnshuis Kortenberg onder de vorm van
gezinshulp, dan wordt door de huishoudhulp prioritair aandacht gegeven aan de
schoonmaak.
- Art. 4 Betalingen:
- aanmoediging toegevoegd om met elektronische cheques te werken
- volledige uitwerking van de debiteurenopvolging toegevoegd
- Art. 5 Hulp bij het beheer = nieuw artikel:
- de mogelijkheid van beheer door een derde, of door een maatschappelijk
werker van de sociale dienst van het Welzijnshuis
- Art. 6 Overlijden van de gebruiker = nieuw artikel
- wat in geval de gebruiker overlijdt
- Art. 8 Materiaal
- toegevoegd: verzoek om een vloerwissersysteem met wringer te voorzien om
ergonomische redenen en om fysieke overbelastingsrisico’s te voorkomen
De nieuwe overeenkomst zal dadelijk actief zijn. De bestaande gebruikers zullen
gevraagd worden om de nieuwe overeenkomst te ondertekenen.

IV. Budgettaire aspecten
nvt
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques.
Artikel 2: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 16 november 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------03. Nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques voor tijdelijke en
dringende hulp
De raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag tot goedkeuring nieuwe overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques voor
tijdelijke en dringende hulp.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 4 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 7 mei 2014 houdende
goedkeuring van het reglement huishoudhulp - poetsdienst.
Beslissing nr. 4 van het vast bureau van 29 september 2017 houdende goedkeuring van
de overeenkomst tijdelijke en dringende hulp.
III. Toelichting
De bestaande overeenkomst met de gebruiker was aan revisie toe.
Er wordt de voorkeur gegeven aan de werking met elektronische dienstencheques en de
overeenkomst is vanuit die geest herbekeken.
Het gaat om volgende aanpassingen:
- Terminologie “Welzijnshuis” consequent doorgetrokken (voordien werden OCMW
en Welzijnshuis door mekaar gebruikt).
- Contactgegevens van de dienst toegevoegd
- Art. 2 Omschrijving van de huishoudhulp:
- toegevoegd: Indien de gebruiker naast de huishoudhulp ook gebruik maakt van de
aangeboden diensten van het Welzijnshuis Kortenberg onder de vorm van
gezinshulp, dan wordt door de huishoudhulp prioritair aandacht gegeven aan de
schoonmaak.
- Art. 4 Betalingen:

- aanmoediging toegevoegd om met elektronische cheques te werken
- volledige uitwerking van de debiteurenopvolging toegevoegd
- Art. 5 Hulp bij het beheer = nieuw artikel:
- de mogelijkheid van beheer door een derde, of door een maatschappelijk
werker van de sociale dienst van het Welzijnshuis
- Art. 6 Overlijden van de gebruiker = nieuw artikel
- wat in geval de gebruiker overlijdt
- Art. 8 Materiaal
- toegevoegd: verzoek om een vloerwissersysteem met wringer te voorzien om
ergonomische redenen en om fysieke overbelastingsrisico’s te voorkomen
De nieuwe overeenkomst zal actief zijn op de nieuwe af te sluiten overeenkomsten.
IV. Budgettaire aspecten
nvt
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques voor tijdelijke en dringende hulp
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring overeenkomst overeenkomst huishoudhulp met dienstencheques
voor tijdelijke en dringende hulp.
Artikel 2: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 16 november 2020.
Artikel 3: Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 615.9 en meegedeeld aan:
- Interim celhoofd gezondheid en zorg, Veerle Devogelaere(dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- /
---------------------------------------------------------------------------------------------04. IGO – statutaire algemene vergadering van 11 december 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 26 augustus 2020 voor de statutaire algemene vergadering
van IGO van 11 december 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de statutaire algemene vergadering van IGO van 11 december
2020:
1. Goedkeuring statutenwijziging;

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:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de statutaire algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 11
december 2020:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor het
OCMW zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging IGO van 11 december 2020, wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de besluiten 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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---------------------------------------------------------------------------------------------05. IGO –algemene vergadering van 11 december 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 20 oktober 2020 voor de algemene vergadering van IGO
van 11 december 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGO van 11 december 2020:
1. Goedkeuring verslag 26 juni 2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020-2021-2022: Vivey & Co
5. Voordracht algemeen comité:
 Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging
Annita Vandebroeck);
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:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
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 11 december
2020:
1. Goedkeuring verslag 26 juni 2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020-2021-2022: Vivey & Co
5. Voordracht algemeen comité:
 Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging
Annita Vandebroeck).
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor het
OCMW zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende
vereniging IGO van 11 december 2020, wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de besluiten 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.
901
---------------------------------------------------------------------------------------------06. Interleuven – Bijzondere Algemene vergadering van 16 december 2020:
vaststelling mandaat
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW 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 7 oktober 2020 voor de Bijzondere Algemene Vergadering
van Interleuven van 16 december 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Interleuven van 16
december 2020:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 24-06-2020
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021

4. Begroting 2021
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. 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:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn hecht zijn goedkeuring aan de agenda
van de Bijzondere Algemene Vergadering van Interleuven van 16 december 2020:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 24-06-2020
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021
4. Begroting 2021
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de
Bijzondere Algemene Vergadering van Interleuven van 16 december 2020, wordt
opgedragen zijn/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. Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW 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;
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;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019
houdende aanstelling van mevrouw Frie De Greef als vertegenwoordiger van het

OCMW om deel te nemen aan alle Algemene Vergaderingen van Interleuven die
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024;
Gelet op de mail van mevrouw Frie De Greef van 4 oktober 2020 waarin zij ontslag
neemt als raadslid;
Overwegende dat er daarom een nieuwe vertegenwoordiger dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Hans Vanhoof: 5 stemmen
- Barbara Vermeulen: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Barbara Vermeulen wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger
in de Algemene vergaderingen van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 2: 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.
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---------------------------------------------------------------------------------------------08. IGO: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen comité
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 het feit dat er voor het Algemeen comité van IGO voor de periode van de
nieuwe legislatuur een vertegenwoordiger van het OMCW moet aangeduid worden,
alsook één of meerdere plaatsvervangers, mandataris of ambtenaar;
Overwegende dat een rechtstreekse vertegenwoordiger in de Raad van bestuur eveneens
kan afgevaardigd worden in het Algemeen comité op voorwaarde dat die bestuurder
voldoet aan de eisen voor een lid van het Algemeen comité (in de Raad van bestuur
mogen geen ambtenaren zetelen);
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019
houdende aanstelling van mevrouw Frie De Greef als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan alle vergaderingen van het
Algemeen comité van IGO die georganiseerd worden tot en met 31 december 2024;
Gelet op de mail van mevrouw Frie De Greef van 4 oktober 2020 waarin zij ontslag
neemt als raadslid;
Overwegende dat er daarom een nieuwe vertegenwoordiger dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Gabriëla Langmans: 15
- Marinus van Greuningen: 3
- Wim Vangoidsenhoven: 4
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:

Artikel 1: Gabriëla Langmans wordt met 15 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor het Algemeen comité van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
Artikel 2: 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.
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---------------------------------------------------------------------------------------------09. Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente en OCMW Kortenberg
betreffende project FRGE / energielening – Afvaardiging leden beleids- en
kredietcomité
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 werden Els
Gysenbergs en Frie De Greef aangesteld als lid van het beleids- en kredietcomité.
Beiden dienden hun ontslag in als raadslid en daarom moeten er nieuwe afgevaardigden
aangesteld worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de gemeenteraad van 3 december 2014 waarbij werd besloten tot
goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en gemeente Kortenberg
betreffende het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
dat sinds 1 januari 2015 werd overgenomen door de Vlaamse overheid onder de naam
‘energielening’.
Besluit nr. 11 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 houdende
Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente en OCMW Kortenberg betreffende
project FRGE / energielening – Afvaardiging leden beleids- en kredietcomité.
III. Toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn kan één persoon afvaardigen naar het beleids- en
kredietcomité en een plaatsvervanger aanduiden.
Elk raadslid beschikt over één stem.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
/
Geheime stemming
Gelet op de voorgedragen kandidaat-effectief lid:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Wim Vangoidsenhoven: 5
- Tine Vanneste: 17
- Aantal neen-stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend lid:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Melody Debaetselier: 5
- Gabriëla Langmans: 17

- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Verkiezing van Tine Vanneste als effectief lid en Gabriëla Langmans als
plaatsvervangd lid voor het beleids- en kredietcomité van de lokale entiteit voor de
energielevering.
Artikel 2: §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 16 november 2020 tot in principe
het einde van de legislatuur of tot op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Interne Ondersteuning
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Diensthoofd sociale dienst, Nicky Van Calster
Een brief wordt gestuurd aan:
- IGO
---------------------------------------------------------------------------------------------10. Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente Kortenberg betreffende het
Energiehuis – Afvaardiging plaatsvervangend vertegenwoordiger beleids- en
kredietcomité
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2019 tussen IGO DIV, de gemeente
en het Welzijnshuis met betrekking tot het Energiehuis;
Overwegende dat zowel de gemeente als het OCMW een afgevaardigde en een
plaatsvervangend afgevaardigde dient aan te stellen voor het beleids- en kredietcomité;
Gelet op het besluit van 6 mei 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de
aanstelling van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor het
beleids- en kredietcomité;
Overwegende dat per gemeente 4 personen dienen te worden aangesteld, zijnde
1 afgevaardigde en 1 plaatsvervangend afgevaardigde, voor zowel het OCMW als de
gemeente;
Gelet op de mail van mevrouw Frie De Greef van 4 oktober 2020 waarin zij ontslag
neemt als raadslid;
Overwegende dat er daarom een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient
aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Gabriëla Langmans: 16
- Marinus van Greuningen: 2
- Wim Vangoidsenhoven: 4
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Voor het beleids- en kredietcomité van het Energiehuis Gabriëla Langmans
als plaatsvervangend lid af te vaardigen.

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan IGO t.a.v. Johan Eyben, De Vunt
17, 3220 Holsbeek.
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---------------------------------------------------------------------------------------------11. Elk zijn Huis: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Elk zijn Huis, laatst gewijzigd op 20 mei 2015;
Overwegende dat er voor deze vennootschap een vertegenwoordiger dient aangesteld te
worden voor alle Algemene vergaderingen;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger lid kan zijn van het vast bureau of de raad
voor maatschappelij welzijn, maar dat dit niet noodzakelijk is. Een plaatsvervanger is
niet toegelaten;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019
houdende aanstelling van mevrouw Frie De Greef als vertegenwoordiger van het
OCMW om deel te nemen aan alle Algemene Vergaderingen van Elk zijn Huis die
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024;
Gelet op de mail van mevrouw Frie De Greef van 4 oktober 2020 waarin zij ontslag
neemt als raadslid;
Overwegende dat er daarom een nieuwe vertegenwoordiger dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Francis Peeters: 15
- Marinus van Greuningen: 3
- Chris Wynants: 4
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Francis Peeters wordt met 15 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger om
te zetelen in de Algemene vergaderingen van Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 te
3080 Tervuren.
Artikel 2: 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.
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---------------------------------------------------------------------------------------------12. Lokaal dienstencentrum – Tweede afvaardiging raadslid aan de Centrumraad
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 werd Els Gysenbergs
aangesteld als tweede afvaardiging raadslid aan de Centrumraad.
Els Gysenbergs diende haar ontslag in als raadslid en daarom moet er een nieuwe
tweede afvaardiging raadslid aangesteld worden
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit nr. 14 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 maart 2019 houdende
Lokaal dienstencentrum - Afvaardiging raadslid aan de Centrumraad.
III. Toelichting
De centrumraad kan op eigen initiatief of op verzoek van de centrumleider advies
uitbrengen over de werking van het dienstencentrum. Volgens het decreet moet de
centrumraad minstens 1 maal per semester samenkomen. In de praktijk komt zij
maandelijks samen, omdat we zo leden van de centrumraad beter kunnen betrekken in
onze werking en u als lid ook beter weet waarmee we bezig zijn. De vergaderingen van
de centrumraad worden steeds voorgezeten door de centrumleider of diens
afgevaardigde en bestaat uit minimum 4 gebruikers van het dienstencentrum en moet uit
minimum 8 personen in totaal bestaan.
De Raad kan personen verkiezen als lid van de Centrumraad van het lokaal
dienstencentrum.
Elk raadslid beschikt over één stem.
Geheime stemming
Gelet op de voorgedragen kandidaat-tweede afvaardiging:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Hendrik Trappeniers: 16
- Chris Wynants: 6
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Verkiezing van Hendrik Trappeniers als tweede afvaardiging aan de
Centrumraad.
Artikel 2: §1. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 november 2020.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- centrumleider, Geert Gevers
- Interne Ondersteuning
---------------------------------------------------------------------------------------------13. SVK WEBRA - Afgevaardigde voor de AV
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 werd Els Gysenbergs
aangesteld als afgevaardigde om te zetelen in alle Algemene Vergaderingen van SVK
Webra.
Els Gysenbergs diende haar ontslag in als raadslid en daarom moet er een nieuwe
tweede afvaardiging raadslid aangesteld worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Besluit nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 maart 2016 houdende
goedkeuring lidmaatschap SVK WEBRA en afvaardiging raadslid voor de algemene
vergadering.

Besluit nr. 07 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 mei 2019 houdende SVK
WEBRA - Afgevaardigde voor de Algemene Vergadering.
III. Toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn kan één persoon afvaardigen naar de algemene
vergadering.
Elk raadslid beschikt over één stem.
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 22
- Melody Debaetselier: 5
- Francis Peeters: 15
- Aantal neen-stemmen: 2
IV. Bijlagen bij de beslissing:
/
Besluit:
Artikel 1: Francis Peeters wordt met 15 stemmen afgevaardigd naar de Algemene
Vergadering van SVK WEBRA.
Artikel 2: §1. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 16 november 2019.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Diensthoofd sociale dienst, Nicky Van Calster
- Interne Ondersteuning
Een brief wordt gestuurd aan:
- SVK WEBRA
---------------------------------------------------------------------------------------------13/1. Subsidie Vlaamse regering ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen
De raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe
te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering:
 de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis
ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie
bevinden;
 de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een
krachtige lokale impuls versterken.
Het Welzijnshuis wenst deze subsidie aan te vragen alsook te besteden aan de kwetsbare
doelgroep binnen Kortenberg.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke
subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie (VGC) ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen.
III. Toelichting
De totale subsidie bedraagt 15 miljoen euro. Een subsidiebedrag van 750.000
euro wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het resterende
subsidiebedrag van 14.250.000 euro wordt toegekend aan de Vlaamse gemeenten en
OCMW’s.
Voor Kortenberg gaat het om een bedrag van 29.349,99 euro.
Om de subsidie te vrijwaren werd al een aanvraag subsidie ingediend. De raad wordt
gevraagd om de aanvraag te bekrachtigen en de volgende elementen van de aanvraag te
bepalen: de definitie en afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale
handelszaken op basis van de plaatselijke noden, alsmede de waarde van de bonnen, de
geldigheidsduur, de wijze van toekenning en het gebruik en de validering van de
bonnen.
Deze subsidie is bedoeld als een financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw
lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen, die verkeren in financiële
armoede of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te
komen, tijdelijk een extra consumptiebudget aan te bieden.
Op basis van de afbakening van de doelgroep en een ruime schatting op basis van de
cijfers die we vandaag hebben, denken we een totaal van 580 begunstigden te bereiken.
Het uitdelen van de cadeaubonnen zal gebeuren via de sociale dienst van het
Welzijnshuis en zal starten vanaf 1 januari 2021. Zij hebben als vervaldatum 30
november 2021 en de handelaars moeten de bonnen valideren voor 31 december 2021
(uiterste datum).
De toeleiding naar de sociale dienst van het Welzijnshuis heeft als extra dimensie dat er
een rechtenuitputting kan voortvloeien bij de begunstigde en zijn/haar gezinsleden.
Enkel de cadeaubonnen die door de lokale handelaars voor 31 december 2021 zijn
gevalideerd, komen voor subsidiëring in aanmerking.
De Vlaamse gemeenten of OCMW’s dienen hun verantwoording in op basis van de
digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen van de jaren 2020 en 2021. De
financiële verantwoording vermeldt het bedrag aan waardebonnen dat effectief door de
besturen werd uitbetaald. De functionele verantwoording bestaat uit een overzicht van
het aantal toegekende waardebonnen per kwetsbare doelgroep.
IV. Budgettaire aspecten
Budget werd voorzien op actie 2020/ACT-6.5.10 en registratiesleutel 090002/60106000 Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ Aanvraagformulier Vlaanderen
2/ Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een specifieke subsidie aan de
Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

3/ Nota aan de Vlaamse regering betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot toekenning van een specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen - Definitieve goedkeuring
4/ Bedragen
Voorstel besluit:
Art. 1. Bekrachtiging van de aanvraag subsidies van de Vlaamse regering ter
ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen bij het
Agentschap Binnenlands Bestuur.
Art. 2. Vastlegging van de contouren waarbinnen de subsidie zal aangewend worden als
volgt:
Definitie en afbakening van de kwetsbare doelgroepen
De kwetsbare doelgroepen zijn personen die op het Kortenbergse grondgebied
gedomicilieerd zijn of er hun hoofdverblijfplaats hebben én vallen onder één van
onderstaande categorieën:
1) Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun
2) Personen met handicap (IvT : inkomensvervangende tegemoetkoming)
3) Personen met een inkomstengarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen
voor ouderen
4) Personen die reeds aanvullende steun krijgen (Riba - richtingsbarema) vanuit de
sociale dienst
5) Bewoners van een lokaal opvanginitiatief
6) Personen die in budgetbegeleiding of actief budgetbeheer zijn bij de sociale
dienst
7) Personen die aanspraak maken op voedselbedeling vanuit de sociale dienst
8) Personen die bij het groeipakket van hun kind een sociale toelage krijgen
Definitie en afbakening van de lokale handelszaken
Het consumptiebudget kan besteed worden in alle lokale handelszaken van Kortenberg
die deelnemen aan het initiatief van de Kortenbergse cadeaubon. De deelnemende
lokale handelszaken kunnen digitaal geraadpleegd worden via de website van de
gemeente: https://www.kortenberg.be/de-kortenbergse-cadeaubon
Het gaat om kledingwinkels, voedingwinkels, horeca, winkels voor educatief
schoolmateriaal en organisaties voor bijvoorbeeld culturele evenementen,
vrijetijdsbesteding, enz.
De waarde van de cadeaubonnen
De Kortenbergse cadeaubon bestaat vandaag in bedragen van 10 euro en 25 euro.
Elke begunstigde krijgt cadeaubonnen voor een totale waarde van 50 euro.
De geldigheidsduur van de cadeaubonnen
De cadeaubonnen worden uitgedeeld vanaf 1 januari 2021. Zij zijn geldig tot
30 november 2021.
Er wordt maximaal voor een totaalbedrag van 29.350 euro cadeaubonnen toegekend aan
de begunstigden. Eenmaal dit budget is opgebruikt, kunnen geen cadeaubonnen meer
uitgereikt worden.
De wijze van toekenning van de cadeaubonnen en het gebruik

De doelgroep voor deze actie zal actief geïnformeerd worden van deze actie. Dit zal
onder andere op volgende manier gebeuren:
- De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zullen actief betrokken worden bij
het verdelen van dit extra budget en het aanspreken van de beoogde doelgroepen
- Bevoegde (externe) diensten zullen aangeschreven worden om de rechthebbende
bekend te maken aan de sociale dienst. Op deze manier kan er gerichte communicatie
opgezet worden naar deze rechthebbende.
- Publicatie van deze voorwaarden in het gemeentelijk infomagazine Zoeklicht
De begunstigde kan zijn/haar Kortenbergse cadeaubon komen afhalen bij het
Welzijnshuis van Kortenberg of anders gecommuniceerd afhankelijk van de doelgroep
en dient hiervoor een afspraak te maken (corona – maatregelen die van kracht zijn).
Het is belangrijk dat de begunstigde kan aantonen dat hij/zij tot een van de 8
bovengenoemde categorieën behoort. Indien er onduidelijkheid is, kan de
maatschappelijk werker dit samen met begunstigde bekijken.
De Kortenbergse cadeaubon zal een fysieke kaart zijn.
Voorwaarden
- Een begunstigde kan in meerderen categorieën vallen, maar zal maar éénmalig de
cadeaubon ontvangen.
- De begunstigde ontvangt de cadeaubon voor het gezin; een gezin kan maar eenmaal de
cadeaubon ontvangen
- De begunstigde zal voor ontvangst van de cadeaubon moeten tekenen als bewijs dat
hij/zij deze ontvangen heeft.
- Het consumptiebudget kan besteed worden in lokale handelszaken, zoals
kledingwinkels, voedingwinkels, horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal en bij
organisaties voor bijvoorbeeld culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, enz. De
lokale handelszaken dienen deel te nemen aan het initiatief van de Kortenbergse
cadeaubon. Deelnemers kunnen digitaal geraadpleegd worden via de website gemeente :
https://www.kortenberg.be/de-kortenbergse-cadeaubon
De validering van de cadeaubonnen
De handelaars kunnen de cadeaubonnen valideren tot 31 december 2021 (uiterste
datum!).
De uitgevende firma betaalt wekelijks de gevalideerde cadeaubonnen.
Art. 3. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 17 november 2020.
Art. 4. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 633 en meegedeeld aan:
- Celhoofd sociale dienst , Nicky Van Calster (dossierbehandelaar)
- Agentschap Binnenlands Bestuur
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste

Besluit: met algemene stemmen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.
---------------------------------------------------------------------------------------------14. Notulen vorige vergadering
De notulen van de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 5 oktober 2020 worden met
19 stemmen voor en 3 onthoudingen goedgekeurd.
- 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, Lia Vandeven, Barbara
Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik
Trappeniers, Tine Vanneste
- onthouden zich: Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof, Chris Wynants
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op maandag 14 december 2020.
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