NOTULEN VAN DE RAAD VAN 09/10/2013
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 dienst huisvesting - Toelichting door Eva Fredrix, maatschappelijk
werkster sociale dienst
03. Exploitatie- en investeringsbudget 2013 - Wijziging 3
04. Pachtoverdracht percelen gelegen Erps-Kwerps, sectie C 100A en C 100B
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 11/09/2013 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd mits aanpassing van de volgende elementen:
- Bullen Michel was verontschuldigd
- In punt 3 wordt genoteerd dat het de betrachting is om zoveel mogelijk art. 60 §7 aan
het werk te hebben in de mate de financiële ruimte dit toelaat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Werking dienst huisvesting - Toelichting door Jelle Lauwers, maatschappelijk
werker sociale dienst
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 oktober is er de toelichting door Jelle Lauwers, maatschappelijk
werker.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Presentatie Raad
Besluit:

Art. 1. Kennisname van de toelichting door Jelle Lauwers, maatschappelijk werker
sociale dienst.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 09/10/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 205.3 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------03. Exploitatie- en investeringsbudget 2013 - Wijziging 3
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Wijziging nr. 3 van het exploitatie- en investeringsbudget 2013.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 150 en 270 van het decreet dd. 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
Beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 09/03/2009 houdende
goedkeuring van het meerjarenplan 2009-2013.
Beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17/09/2012 houdende
goedkeuring om voor de vastlegging van de kredieten van het exploitatiebudget 2013 de
reëel aangewende budgetten in de jaarrekening 2011 te verhogen met 6,09 %.
Beslissing van het overlegcomite van 19/11/2012 houdende gunstig advies aangaande
deze beslissing.
Beslissing nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17/12/2012 houdende
vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2013.
Beslissing nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15/05/2013 houdende
vaststelling van de wijziging nr 1 van het exploitatie- en investeringsbudget 2013.
Beslissing nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11/09/2013 houdende
vaststelling van de wijziging nr 2 van het exploitatie- en investeringsbudget 2013.
III. Toelichting
Ten opzichte van de raadsbeslissingen van 15/05/2013 en 11/09/2013 zijn er nog
bijkomende wijzigingen in het exploitatiebudget 2013 noodzakelijk. Zij volgen uit het
nazicht door de budgethouders van de standopgave.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Budgetwijziging 2013/3 - exploitatie
Stemming
11 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Vaststelling wijziging nr. 3 van het exploitatiebudget 2013.
De gemeentelijke toelage 2013 voor de exploitatie wijzigt hierdoor niet.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 09/10/2013.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 472 (49\2013) en meegedeeld aan:
- Financieel beheerder, Julien Van de Steen
- Secretaris, Roeland Maes
- Gemeente Kortenberg
- Gouverneur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. Pachtoverdracht percelen gelegen Erps-Kwerps, sectie C0100A en C0100B
De Raad,
Gelet op de vraag van 13/08/2013 van Stefan Peeters (9536024), wonende Korte Straat
3 te 1910 Nederokkerzeel, tot overdracht van zijn van het OCMW gepachte grond aan
Bruno Hermans wonende Haaggatstraat 51 te 3071 Erps-Kwerps;
Gelet op artikel 30 e.v. van de pachtwet.
Overwegende dat de ingewonnen inlichtingen beantwoorden aan de criteria opgesomd
in het schrijven van 07/07/2005 van de afdeling Binnenlandse Aangelegenheden
Vlaams-Brabant;
Gaat over tot stemming: 11 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Toelating aan Stefan Peeters tot overdracht van zijn pacht.
§2. De pachtoverdracht betreft het perceel C0100A, groot 32a40ca, KI 21, gelegen te
Erps-Kwerps waar het gekend is als Lillebogaerd, met een huidige pacht van
102,27 EUR en het perceel C0100B, groot 01a60ca, KI 1, gelegen te Erps-Kwerps waar
het gekend is als Lillebogaerd, met een huidige pacht van 4,87 EUR.
§3. De nieuwe pachter is Bruno Hermans wonende Haaggatstraat 51, 3071 ErpsKwerps.
§4. De pachtoverdracht gaat in vanaf 01/01/2014 voor de resterende negen jaar terwijl
de pachtoverdrager het perceel pachtte sinds 12/03/1996.
Ndc 506.373
Exemplaar voor:
- stafmedewerker, Annelies Laeremans
------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 06/11/2013 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

