NOTULEN VAN DE RAAD VAN 06/03/2013
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:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Werking ouderenzorg - Toelichting door Heidi Janssens, hoofd thuisdiensten en
Geert Gevers, centrumleider
03. Lokaal dienstencentrum - Afvaardiging raadslid aan de Centrumraad
04. Directiecomité van de afdeling Maatschappelijk Welzijn bij de VVSG - Voordracht
van een kandidaat
05. IGO - Samenstelling raad van bestuur
06. IGO - Buitengewone Algemene Vergadering van 21/03/2013
07. Interleuven - Algemene Vergadering van 27/03/2013
08. Aanvullende thuiszorg - Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst
09/1. Extra agendapunt - Memorandum over Armoedebestrijding van de "Vlaamse
actieve senioren"
09/2. Extra agendapunt - Vraag verwarmingstoelage
09/3 Extra agendapunt - Inspraak bij het BBC: wie wanneer hoe?
09/4 Extra agendapunt - Welzijn en sociale zaken
09/5 Extra agendapunt - Vraag naar vormingstoelage voor OCMW-raadsleden
Besloten gedeelte
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 06/02/2013 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Werking ouderenzorg - Toelichting door Heidi Janssens, hoofd thuisdiensten
en Geert Gevers, centrumleider
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bij het begin van een nieuwe legislatuur vindt het managementteam (MAT) het
wenselijk de raadsleden te informeren over de werking van het OCMW.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
III. Toelichting

Omdat een toelichting over alle facetten van het OCMW in één keer als te omvangrijk
wordt beoordeeld, is ervoor gekozen om elke Raad één iemand een bepaald onderdeel te
laten toelichten.
Voor de Raad van maart is er de toelichting door Heidi Janssens, hoofd thuisdiensten en
Geert Gevers, centrumleider.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Presentatie Raad ouderenzorg
Besluit:
Art. 1. Kennisname van de toelichting door Heidi Janssens, hoofd thuisdiensten en
Geert Gevers, centrumleider.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/03/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 205.3 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------03. Lokaal dienstencentrum - Afvaardiging raadslid aan de Centrumraad
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bij het begin van een nieuwe legislatuur dienen de afvaardigingen in verschillende
verenigingen vastgesteld te worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 46 §2, 2° en 47 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
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 (Geert Gevers) 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 Dry Coningen.
Er wordt voorgesteld om 2 leden te verkiezen. Dit gebeurt in 2 stemrondes.
Elk raadslid beschikt over één stem per stemronde.
Volgende personen stellen zich mondeling kandidaat voor de eerste afvaardiging:
Adriaensen Maria en Beets Jozef.
Geheime stemming
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 11
Aantal blanco en nietige stembriefjes: 0
Adriaensen Maria bekomt 8 stemmen,
Beets Jozef bekomt 3 stemmen,

Adriaensen Maria heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Volgende persoon stelt zich mondeling kandidaat voor de tweede afvaardiging: Noppen
Hilde.
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 10
Aantal blanco stembriefjes: 1
Noppen Hilde bekomt 10 stemmen,
Noppen Hilde heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Jozef Beets meldt dat hij het spijtig vindt dat er geen opening wordt gelaten naar de
oppositie om iemand af te vaardigen naar de centrumraad.
Besluit:
Art. 1. §1. Verkiezing van Adriaensen Maria en Noppen Hilde als leden van de
Centrumraad.
§2. Opdracht aan Adriaensen Maria en Noppen Hilde om in de Raad regelmatig
feedback te geven.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/03/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- centrumleider, Geert Gevers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------04. Directiecomité van de afdeling Maatschappelijk Welzijn bij de VVSG Voordracht van een kandidaat
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bij het begin van een nieuwe legislatuur de afvaardigingen in verschillende
verenigingen vastgesteld te worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 46 §2, 2° en 47 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
III. Toelichting
In haar brief van 04/02/2013 nodigt de VVSG het OCMW uit om een kandidaat voor te
dragen voor het directiecomité van de afdeling OCMW’s.
Het directiecomité is samengesteld uit minstens vijftien en hoogstens éénentwintig
leden.
De Raad kan één persoon verkiezen die wordt voorgedragen als kandidaat. De algemene
vergadering van de afdeling OCMW’s van 13/06/2013 keurt dan de samenstelling van
het Directiecomité goed
Elk raadslid beschikt over één stem.
Volgende persoon stelt zich mondelinge kandidaat: Trappeniers Hendrik
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Brief van VVSG
Geheime stemming
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 10
Aantal blanco stembriefjes: 1

Trappeniers Hendrik bekomt 10 stemmen,
Trappeniers Hendrik heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Besluit:
Art. 1. §1. Voordracht van Trappeniers Hendrik als kandidaat voor het directiecomité
van de afdeling OCMW’s van VVSG.
§2. Opdracht aan Trappeniers Hendrik om in de Raad regelmatig feedback te geven.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/03/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- VVSG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------05. IGO - Samenstelling raad van bestuur
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bij het begin van een nieuwe legislatuur dienen de afvaardigingen in verschillende
verenigingen vastgesteld te worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 46 §2, 2° en 47 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
III. Toelichting
In haar brief van 04/02/2013 nodigt IGO het OCMW uit om een kandidaat voor te
dragen voor de Raad van bestuur van IGO. Weliswaar zijn er slechts 4 plaatsen voorzien
voor bestuurders namens de OCMW’s. Daarom worden volgende 4 personen reeds
voorgesteld om de 29 OCMW’s te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGO:
- Marie-Jeanne Hendrickx, voorzitter OCMW Scherpenheuvel-Zichem
- Alfons Lemmens, voorzitter Tielt-Winge
- Lucia Wouters, voorzitter OCMW Rotselaar
- Monda Wuytack, voorzitter OCMW Bierbeek
De Raad kan één persoon verkiezen die wordt voorgedragen als kandidaat of kan haar
akkoord verlenen aan het voorstel.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Brief van IGO
Stemming
11 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Instemming met de voordracht van volgende personen om de 29 OCMW’s te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van IGO:
- Marie-Jeanne Hendrickx, voorzitter OCMW Scherpenheuvel-Zichem
- Alfons Lemmens, voorzitter Tielt-Winge
- Lucia Wouters, voorzitter OCMW Rotselaar
- Monda Wuytack, voorzitter OCMW Bierbeek.
§2. Vraag aan de vertegenwoordigers of IGO om in de Raad regelmatig feedback te
geven.

Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/03/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- IGO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------06. IGO – Buitengewone Algemene Vergadering van 21/03/2013
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bepaling afvaardiging en diens mandaat voor de buitengewone algemene vergadering
van IGO
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Het besluit nr. 09 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/01/2001 waarbij
werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de
dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
De oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10/03/2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking, dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden
aangebracht met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig
uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de
vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het
aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
Artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die
rechtstreeks worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers
door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen,
bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze benoemingsprocedure, met vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene
vergadering.
Artikel 41.3 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering in de loop van het eerste
semester van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur
en het verslag van de revisor.
III. Toelichting
Samen met de uitnodiging voor de BAV van 21/03/2013 worden de nodige documenten
ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten, die de afgevaardigde en diens
mandaat terzake bepalen.
Volgende persoon stelt zich mondelinge kandidaat: Trappeniers Hendrik
IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
Uitnodiging BAV 21/03/2013
Verslag AV 20/12/2012

V. Overwegingen vanuit de Raad
De raad heeft alle voormelde agendapunten besproken en neemt om hiernavolgende
redenen, terzake het volgende standpunt in.
Stemming
Over de afvaardiging, bij geheime stemming:
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 10
Aantal blanco stembriefjes: 1
Trappeniers Hendrik bekomt 10 stemmen,
Trappeniers Hendrik heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Over de inhoud van het mandaat:
11voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Beslist om Trappeniers Hendrik voor te dragen als afgevaardigde voor de
buitengewone algemene vergadering van IGO op 21/03/2013, rekening houdende met
artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het mandaat
van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van de raad van
bestuur).
Art. 2. Bepaalt hierbij de inhoud van het mandaat: goedkeuring inhoud agendapunten
vergadering van 21/03/2013:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag vergadering 20/12/2012
3. Aanvaarding nieuwe raad van bestuur
4. Afsluitende recptie
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IG en meegedeeld aan:
- IGO
- Secretaris, Roeland Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------07. Interleuven - Algemene Vergadering van 27/03/2013
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bepaling afvaardiging en diens mandaat voor AV 27/03/2013
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De nieuwe gemeentewet;
De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle
op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
De deelname van het OCMW bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Gelet op de uitnodiging dd. 31/01/2013 voor de algemene vergadering van Interleuven
dd. 27/03/2013 met bijhorende agenda;
III. Toelichting
Artikel 44 van het decreet van 06/07/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt het volgende:

- de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergadering waar dit OCMW
bij aangesloten is, wordt aangeduid door de raad en deze aanstellingsprocedure
wordt herhaald voor elke algemene vergadering
- tegelijkertijd dient het mandaat van de vertegenwoordiger te worden vastgesteld.
Derhalve dient voor de algemene vergadering van 27/03/2013 een vertegenwoordiger
aangeduid en het mandaat van deze vertegenwoordiger te worden vastgelegd.
De agenda van de algemene vergadering van Interleuven bevat volgende punten:
samenstelling van het bureau, goedkeuring verslag algemene vergadering dd.
27/06/2012, benoeming bestuurders cfr. Art. 18 van de statuten, benoeming deelnemers
met raadgevende stem cfr. Art. 21 van de statuten.
Volgende persoon stelt zich mondelinge kandidaat: Noppen Hilde
IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
Uitnodiging AV
V. Overwegingen vanuit de Raad
De raad heeft alle voormelde agendapunten besproken en neemt om hiernavolgende
redenen, terzake het volgende standpunt in.
Stemming
Over de afvaardiging, bij geheime stemming:
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 10
Aantal blanco stembriefjes: 1
Noppen Hilde bekomt 10 stemmen,
Noppen Hilde heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Over de inhoud van het mandaat:
11voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Aanstelling van Noppen Hilde als afgevaardigde voor de algemene vergadering
van 27/03/2013 van Interleuven, rekening houdende met artikel 59, 2de lid van het
decreet van 6 juli 2001.
Art. 2. Bepaalt hierbij het mandaat van de afgevaardigde voor de algemene vergadering
van 27/03/2013 van Interleuven: goedkeuring van de agendapunten.
Art. 3. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IL en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes
- Interleuven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------08. Aanvullende thuiszorg - Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vernieuwing samenwerkingsovereenkomst aanvullende thuiszorg
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Punt 6 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14/11/2011 betreffende de
samenwerkingsovereenkomst aanvullende thuiszorg
III. Toelichting

Op de Raad van 14/11/2011 werd beslist om ons urencontingent van 0,5 VTE logistieke
en aanvullende thuiszorg in te brengen bij het contingent van SOCiAL. Deze uren
worden momenteel niet door ons ingevuld.
In de Raad van Beheer van SOCiAL van 14/12/2012 werd voorgesteld om deze
overeenkomst aan te passen.
De voornaamste wijziging is dat in geval van definitieve vervanging van
personeelsleden die tewerkgesteld zijn binnen de aanvullende thuiszorg, het OCMW
desgewenst werkgever kan blijven. Voor medewerkers uit de aanvullende thuiszorg
geldt er m.a.w. geen verplicht uitdoofscenario.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
samenwerkingsovereenkomst
brief SOCiAL
Stemming
11voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Goedkeuring van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met SOCiAL in
het kader van aanvullende thuiszorg.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/03/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 615.229 en meegedeeld aan:
- Diensthoofd thuisdiensten, Heidi Janssens (dossierbehandelaar)
- SOCiAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------09. Extra agendapunten
In uitvoering van art. 32 van het OCMW-decreet werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
- punten 09/1-2 op vraag van Jozef Beets
- punten 09/3-5 op vraag van Elke Schillebeeckx
--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/1. Extra agendapunt - Memorandum over Armoedebestrijding van de
"Vlaamse actieve senioren"
Jozef Beets heeft gevraagd het Memorandum over Armoedebestrijding van de “Vlaamse
actieve senioren” op de agenda te zetten. De voorzitter bedankt voor deze bijdrage en
stelt hierop terug te komen bij de bespreking van het beleidsplan 2014-2019. Dit is
momenteel voorzien tegen de grote vakantie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/2. Extra agendapunt - Vraag verwarmingstoelage
Jozef Beets heeft gevraagd zijn schriftelijke vraag op de agenda te zetten.
De voorzitter deelt mee dat er in 2011 106 aanvragen waren, waarvan 96 toekenningen
(84 dossiers) en in 2012 103 aanvragen waarvan 99 toekenningen (80 dossiers).
Momenteel gebeurt de bekendmaking via het zoeklicht, affiche in de wachtzaal,
bevraging/informatie bij sociale dienst of bij huisbezoeken (ook bij de thuisdiensten).
Er is een groot verschil tussen het aantal aanvragers en de potentieel rechthebbenden. Er
wordt verder onderzocht hoe de drempel tot het OCMW kan verlaagd worden, maar dit
zal in een breder kader worden bekeken dan enkel de verwarmingstoelage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/3. Extra agendapunt - Inspraak bij het BBC: wie wanneer hoe?
Elke Schillebeeckx heeft gevraagd haar schriftelijke vraag op de agenda te zetten.
De voorzitter deelt mee dat er een Chartertoets zal voorzien worden voor het
beleidsprogramma dat momenteel in voorbereiding is.
Er is op woensdag 27 februari j.l. reeds een overlegvergadering geweest tussen het
college van burgemeester en schepenen en de Charterstuurgroep, waarbij het
engagement om een Chartertoets te laten uitvoeren kenbaar is gemaakt (wat overigens
sterk werd gewaardeerd) en waarop het college aan de Chartergroep heeft gevraagd een
concrete formule uit te werken om die Chartertoets te organiseren. Zoals de
burgemeester op de vorige gemeenteraad al zei, zou het niet goed zijn dat het college of
de gemeenteraad de modaliteiten van die toets eenzijdig bepaalt, maar verdient het de
voorkeur dat de Charterstuurgroep hiertoe het initiatief neemt.
De voorzitter meent dat daarover nog geen consultatierondes bezig zijn, geen
werkgroepen opgericht zijn, de criteria nog niet bepaald zijn om mensen uit te nodigen
en de Charterstuurgroep nog niet uitgemaakt heeft welke mensen er volgens welk
principe bij betrokken zullen worden. Dat kan ook moeilijk, want de principiële
afspraak om een Chartertoets te organiseren is pas vorige woensdag formeel vastgelegd.
Gezien de voorzitter lid is van het schepencollege zullen de lijnen van de uitwerking
binnen het OCMW meer gelijk lopen met de gemeente.
N.a.v. een nieuw voorstel van de heer Beets tot oprichting van een fractionele
werkgroep wordt de vergadering geschorst.
Gezien het voorstel zo niet werd geagendeerd, wordt dit nu niet behandeld. Wel deelt de
voorzitter mee dat het vast bureau zal bespreken op welke wijze de raadsleden
betrokken zullen worden bij de besluitvorming.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------09/4. Extra agendapunt - Welzijn en sociale zaken
Elke Schillebeeckx heeft gevraagd haar schriftelijke vraag op de agenda te zetten.
De voorzitter deelt mee dat zowel gemeente als OCMW instaan voor het welzijnsbeleid
in Kortenberg, elk met zijn eigen beleidsdomeinen en accenten.
Schepen Thienpont is als voorzitter van het OCMW bevoegd voor sociale zaken. Hier
gaat de aandacht dan in de eerste plaats naar personen en groepen die extra hulp en
ondersteuning nodig hebben. Voorbeelden zijn sociale dienst, toekenning leefloon,
poetshulp, arbeidstrajectbegeleiding, …
Schepen Goeminne is bevoegd voor Welzijn. Binnen dit beleidsdomein is de aandacht
vooral gericht op preventie, sensibilisering en gezondheid. In dit kader wordt er
samengewerkt met LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg) Vlaams-Brabant. Schepen
Goeminne is tevens bevoegd voor seniorenbeleid en gezinsbeleid.
Er zijn raakvlakken tussen deze lokale besturen en hun bevoegdheden en daarom zijn
overleg en samenwerking noodzakelijk. Dit gebeurt reeds; zo zijn er in de seniorenraad
en welzijnsraad ook afgevaardigden van OCMW Kortenberg.
Het feit dat de voorzitter van het OCMW sinds deze legislatuur volwaardig lid is van het
schepencollege kan deze samenwerking alleen maar bevorderen en zo kunnen we er des
te meer over waken dat overlappingen vermeden en hiaten opgevuld worden, maar ook
– en dat is het belangrijkste – dat alle aspecten van een welzijnsbeleid worden
opgenomen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

09/5. Extra agendapunt - Vraag naar vormingstoelage voor OCMW-raadsleden
Elke Schillebeeckx heeft gevraagd haar schriftelijke vraag op de agenda te zetten.
De voorzitter deelt mee dat het Vast bureau in haar vergadering van 25/01/2013
herhaalde dat het OCMW niet tussenkomt in kosten raadsleden voor documentatie of
vorming. Dit is niet opgenomen in het huishoudelijk reglement. De raadsleden
ontvangen presentiegeld en maken deel uit van een partij. Het is de
verantwoordelijkheid van de diverse politieke partijen om in te staan voor de
(bij)scholing van hun mandatarissen (gemeente en OCMW) waar zij dit nodig achten.
Een zelfde regeling werd ook beslist binnen de gemeente.
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 504.1 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 17/04/2013 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

