NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/01/2013
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel,
Noppen Hilde, Nys Hendrik, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik,
Vandeven Adelia, Wynants Christine, raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dagorde
Openbaar gedeelte
01. Kennisgeving van de verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en het onderzoek van hun geloofsbrieven door de gemeenteraad
02. Eedaflegging OCMW-raadsleden
03. Verkiezing van de voorzitter
04. Oprichting van het Vast bureau
05. Verkiezing van de leden van het Vast bureau
06. Waarnemend voorzitter - Kennisname
07. Ambtshalve aanstelling van de OCMW-ontvanger als financieel beheerder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Kennisgeving van de verkiezing van de leden van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en het onderzoek van hun geloofsbrieven door de
gemeenteraad
De Raad,
De voorzitter van de gemeenteraad geeft lezing van het besluit van de Gemeenteraad
van 02 januari 2013 waaruit blijkt dat verkozen werden:
Als titelvoerende leden van het
Als plaatsvervangende leden van het OCMW
OCMW
Mevrouw Adriaensen Maria
1. Roevens Svenja
2. Fiddelers Gaby
3. Lauwerys Guido
De heer Beets Jozef
1. Biesmans Maria (einde mandaat 31/12/2015)
(einde mandaat 31/12/2015)
2. Neys Frédérique
3. Maes Lux
De heer Bullen Michel
1. Van Roey Kristof
Mevrouw Noppen Hilde
1. Van Roey Kristof
De heer Nys Hendrik
1. De Brouwer Walter (einde mandaat 31/12/2015)
(einde mandaat 31/12/2015)
2. De Mûelenaere Christine (einde mandaat
31/12/2015)
3. Sommereyns Peter
4. Prieus Josiane
5. Stassen Daniel
6. Crabbe Emmy
Mevrouw Poels Marleen
1. Laes Danny
2. Deweerdt Olivier
3. Geuens Walter
Mevrouw Schillebeeckx Elke
1. Nys Hendrik
2. Brumagne Mia

Mevrouw Thienpont Alexandra

De heer Trappeniers Hendrik

Mevrouw Vandeven Adelia

Mevrouw Wynants Christine

3. De Brouwer Walter
4. De Mûelenaere Christine
5. Bedert Elisabeth
1. Van Roey Koen
2. De Becker René
3. Peeters Franciscus
1. Lemmelijn Erwin
2. Cerstiaens Anja
3. Geuens Walter
1. Maes Luc
2. Gielis Tania
3. Hack Marijke
1. Van Roey Kristof

Overwegende dat de voornoemde titelvoerende leden nog steeds voldoen aan de
vereisten van verkiesbaarheid en zich niet bevinden in een der gevallen van
onverenigbaarheid, voorzien door de artikelen 8 en 20 van het OCMW-decreet van
19/12/2008 en zij de gemeente bewonen;
Besluit:
Art. 1. §1. De voorzitter van de Gemeenteraad de voornoemde titelvoerende leden uit te
nodigen om in zijn handen de eed, voorgeschreven bij art. 16 van het OCMW-decreet
van 19/12/2008 af te leggen.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Eedaflegging OCMW-raadsleden
De Raad,
Aangezien de heren en mevrouwen
Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel, Noppen Hilde, Nys Hendrik, Poels
Marleen, Schillebeeckx Elke, Thienpont Alexandra, Trappeniers Hendrik, Vandeven
Adelia, Wynants Christine,
wier benoeming als titelvoerende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
bekrachtigd werd, nog steeds voldoen aan de vereisten van verkiesbaarheid en zich niet
bevinden en een der gevallen van onverenigbaarheid en de vereiste eed nog niet hebben
afgelegd, verzoekt de voorzitter van de Gemeenteraad deze verkozenen de eed vóór hem
af te leggen, waaraan zij, ieder afzonderlijk, voldoen in volgende termen:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van deze eedaflegging werd telkens een afzonderlijke akte opgemaakt in viervoud
(exemplaar voor raadslid, OCMW, gemeente en Vlaamse regering), welke door de
voorzitter van de Gemeenteraad en het lid werden ondertekend, waarna de
verschijnende partij werd aangesteld verklaard in de hoedanigheid van WERKEND LID
van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------03. Verkiezing van de voorzitter
De Raad,

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, en inzonderheid op artikel 53;
Gelet op de voordrachtakte, tijdig ingediend door 7 verkozen raadsleden namelijk
Thienpont Alexandra, Trappeniers Hendrik, Adriaensen Maria, Poels Marleen, Noppen
Hilde, Bullen Michel en Wynants Christine waarbij raadslid Thienpont Alexandra wordt
voorgedragen als voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de voordrachtakte door de helft van de raadsleden werd ondertekend;
Dat de voordrachtakte eveneens werd ondertekend door 4 van de 4 raadsleden die
verkozen werden door de gemeenteraad en die voorkwamen op dezelfde voordrachtakte
als de voorgedragen kandidaat-voorzitter, vermeld in artikel 54 van het hoger vermelde
decreet, namelijk de raadsleden Thienpont Alexandra, Trappeniers Hendrik, Adriaensen
Maria, Poels Marleen;
Overwegende dat de ingediende akte voldoet aan de voorwaarden van artikel 53 en dus
ontvankelijk is;
Dat Thienpont Alexandra derhalve als voorzitter verkozen kan worden verklaard;
Besluit:
Art. 1. Thienpont Alexandra wordt verkozen als voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn door aanvaarding van een ontvankelijke voordrachtakte.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/01/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.221 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Voorzitter
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------04. Oprichting van het Vast bureau
De Raad,
Gelet op art. 60 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Overwegende dat de Raad uit zijn midden een Vast bureau kan oprichten dat belast is
met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en waaraan hij andere
welomschreven bevoegdheden kan overdragen;
Overwegende dat met het oog op de continuïteit van de werking van het OCMW het
wenselijk is de bestaande bevoegdheden van het Vast bureau te behouden;
Stemming
11 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Oprichting van een Vast bureau, bestaande uit vier leden.
Art. 2. Het bureau blijft belast met de bestaande haar toegekende bevoegdheden.
Art. 3. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/01/2013 - en indien ze niet eerder
wordt opgeheven - tot de installatie van de nieuwe Raad.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.25 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------05. Verkiezing van de leden van het Vast bureau
De Raad,
Gelet op art. 60 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit 11 leden;
Dat het vast bureau derhalve bestaat uit 4 leden met inbegrip van de voorzitter;

Overwegende dat er dus 3 leden van het vast bureau bij geheime stemming en in één
enkele stemronde moeten worden aangewezen;
Overwegende dat hierbij elk raadslid over één stem beschikt;
Gaat over, bij geheime stemming, tot de verkiezing van de drie leden;
De stemming geeft volgende uitslag:
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 11
Aantal blanco en nietige stembriefjes: 0
Noppen Hilde bekomt 3 stemmen,
Trappeniers Hendrik bekomt 4 stemmen,
Vandeven Adelia bekomt 4 stemmen,
Overwegende dat de raadsleden Noppen Hilde, Trappeniers Hendrik en Vandeven
Adelia de meeste stemmen behaalden en dus verkozen zijn als lid van het vast bureau;
Overwegende dat het Vast bureau na de verkiezing en met inbegrip van de voorzitter
bestaat uit leden van verschillend geslacht;
Dat het vast bureau dus rechtsgeldig is samengesteld;
Besluit:
Art. 1. De beëdigde en geïnstalleerde leden, Noppen Hilde, Trappeniers Hendrik en
Vandeven Adelia worden verkozen verklaard als lid van het Vast bureau.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/01/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.251 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------06. Waarnemend voorzitter - Kennisname
De Raad,
Gelet op de beslissing nr. 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 07/01/2013
houdende verkiezing van de voorzitter, mevrouw Alexandra Thienpont;
Gelet op de beslissing van de voorzitter om de heer Hendrik Trappeniers aan te stellen
als waarnemend voorzitter bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter;
Gelet op art. 54 van het OCMW-decreet van 19/12/2008;
Besluit:
Art. 1. §1. Kennisname van de aanstelling van de heer Hendrik Trappeniers als
waarnemend voorzitter bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter,
Alexandra Thienpont.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/01/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.226 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
---------------------------------------------------------------------------------------------------------07. Ambtshalve aanstelling van de OCMW-ontvanger als financieel beheerder
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
De definitieve en volledige omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt van
financieel beheerder.

II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen inzonderheid art 75§1 en
art. 280§1
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280,§1 van het decreet van 19 december
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
omzendbrief BB 2012/02 van 19 oktober 2012
III. Toelichting
Op 1 juli 2009 trad het OCMW-decreet in werking. Hierdoor werd oa de taakinhoud
van wettelijke graad van OCMW-ontvanger inhoudelijk gewijzigd tov de OCMW-wet.
Echter werd toen oa art 75§1, eerste lid van het OCMW-decreet dat stelt dat elk OCMW
een financieel beheerder en een secretaris heeft niet in werking gesteld waardoor de
“titel” OCMW-ontvanger de officiële benaming bleef van de decretale graad die de
taken van financieel beheerder diende uit te oefenen. Daarnaast was in art 280§1 van
het OCMW-decreet bepaald dat de Vlaamse Regering de overgangsmaatregelen moest
vaststellen betreffende het administratief en geldelijk statuut van de plaatselijke
ontvangers die op het moment van de volledige inwerkingtreding van hoofdstuk V van
titel II van het OCMW-decreet in dienst van de OCMW’s zijn en dit met inachtneming
van principes zoals de waarborg van aanstelling van aanstelling in het ambt van
financieel beheerder in de betrokken OCMW’s en het behoud van de verworven rechten
inzake het geldelijk statuut.
Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280,§1 van het decreet van 19 december
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
bepaalt: “De raad voor maatschappelijk welzijn stelt in zijn installatievergadering op de
derde werkdag na de installatievergadering van de gemeenteraad in januari 2013 de
ontvanger aan als financieel beheerder, met behoud van de verworven rechten inzake
het geldelijk statuut met toepassing van artikel 280, §1 van het van het decreet van 19
december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De
OCMW-raad moet derhalve volgens bovenvermeld art. 3 en conform de omzendbrief
BB 2012/02 van 19 oktober 2012 formeel akte nemen van de definitieve en volledige
omvorming van het ambt van ontvanger in het ambt van financieel beheerder.
De omzendbrief BB 2012/02 bepaalt eveneens : “De huidige titularissen van het ambt
van OCMW-ontvanger worden allemaal ambtshalve aangesteld als financieel
beheerder. De raden worden geacht formeel akte te nemen van het volledig in werking
treden op 1 januari 2013 van alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van
financieel beheerder, in het bijzonder de inwerkingtreding van artikel 75, §1 van het
OCMW-decreet, dat formeel het ambt van financieel beheerder instelt. Er is in de
bovenstaande bepalingen alleen maar uitdrukkelijk sprake in de bovenstaande
bepalingen over het aanstellen van de huidige ontvanger als financieel beheerder. Er is

geen sprake van een verplichte nieuwe eedaflegging of van een verplichte aanwezigheid
van de ontvanger die financieel beheerder wordt. De wijziging van de ambtsbenaming
brengt ook geen wijziging mee van de rechtspositieregeling die op hen van toepassing
is. Als de voorziene formele vaststelling van de wijziging van dit ambt om welke reden
dan ook niet voorkomt op de agenda van de installatievergadering, dan moet dat nadien
zo vlug mogelijk gebeuren, maar intussen verandert dat niets aan het feit dat de
decretale bepalingen betreffende de definitieve en volledige omzetting van het ambt van
ontvanger in financieel beheerder in werking zullen zijn getreden op 1 januari 2013.”
Het OCMW heeft derhalve de plicht op de installatievergadering van heden de heer
Julien Van de Steen huidig titularis OCMW-ontvanger - aan te stellen als financieel
beheerder van het OCMW- Kortenberg met behoud van zijn verworven rechten inzake
geldelijk statuut.
Besluit:
Art. 1. §1. Kennisname van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van
ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van
OCMW-ontvanger – de heer Julien Van de Steen - wordt hierdoor ambtshalve
aangesteld als financieel beheerder met behoud van de verworven rechten inzake het
geldelijk statuut met toepassing van artikel 280§1 van het OCMW-decreet van 19
december 2008.
§2. Kennisname van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van alle
decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de
inwerkingtreding van artikel 75, §1 van het OCMW-decreet, dat formeel het ambt van
financieel beheerder instelt.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 01/01/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.24 en meegedeeld aan:
- Personeelsdienst, Myriam Cludts
- Secretaris, Roeland Maes
- Financieel beheerder, Julien Van de Steen
- Gemeentebestuur
- Vlaamse Regering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 06/02/2013 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

Roeland Maes
Alexandra Thienpont
secretaris
voorzitter
==============================================================

