NOTULEN VAN DE RAAD VAN 06/11/2013
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Noppen Hilde, Nys
Hendrik, Schillebeeckx Elke, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants
Christine, raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
Bullen Michel, Poels Marleen, raadsleden
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Werking ondersteunende diensten - Toelichting door Annelies Laeremans,
Stafmedewerkster
03. IGO - Buitengewone Algemene Vergadering van 20/12/2013
04. Bijdrageschalen van de diensten ouderenzorg - Indexering bedragen
05. Lokaal Opvanginitiatief - Opvang vermindering bedden vanaf 01/04/2014
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 09/10/2013 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Werking ondersteunende diensten - Toelichting door Annelies Laeremans,
Stafmedewerkster
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 Annelies Laeremans, Stafmedewerkster.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 06/11/2013.

§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 205.3 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------03. IGO –Bijzondere Algemene Vergadering van 20/12/2013
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 bijzondere AV van 20/12/2013 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:
Hendrik Trappeniers
IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
Uitnodiging bijzondere AV 21/06/2013
Voorstel statutenwijziging
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: 9
Aantal blanco stembriefjes: 1
Hendrik Trappeniers bekomt 8 stemmen,
Hendrik Trappeniers heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Over de inhoud van het mandaat:
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Beslist om Hendrik Trappeniers voor te dragen als afgevaardigde voor de
bijzondere algemene vergadering van IGO op 20/12/2013, 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 20/12/2013:
1. Wijziging van de statuten
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IG en meegedeeld aan:
- IGO
- Secretaris, Roeland Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------04. Bijdrageschalen van de diensten ouderenzorg - Indexering bedragen
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Dienstverlening OCMW – Indexering bedragen
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 4 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/09/1999 betreffende
de aanpassing van de tarieven van de thuisdiensten.
Beslissing nr. 3 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11/10/2010 houdende
de automatische indexering van de bijdrageschalen van de thuisdiensten zonder
expliciete beslissing van de Raad.
III. Toelichting
Klusjesdienst
De indexatie gebeurt met de gewone index van september van het huidige jaar (140,96
met basis 1996=100) in verhouding tot de basisindex, deze van september 2001 (109,84
met basis 1996=100).
Deze indexering wordt toegepast op de bijdrageschaal voor de dienst gezinszorg.
De geïndexeerde bijdragen worden dan vermenigvuldigd; voor de klusjesdienst.
De nieuwe maximumprijs is 53,90 EUR (oud: 53,43 EUR).
Maaltijden aan huis
Voor de maaltijden wordt er geen indexering gedaan. De prijzen wijzigen op basis van
de investering en de prijsverhoging van Sint-Jozef.
De huidige maximumprijs is 8,05 EUR.

Poetsdienst
Voor de poetsdienst volgen we steeds de prijs van de dienstencheques. Deze bedraagt
momenteel 8,50 EUR. Vanaf 01/01/2014 gaat dit verhogen naar 9 EUR.
Huishoudhulp in het kader van de dienstencheques
De prijs van de dienstencheques verhoogt vanaf 01/01/2014 naar 9 EUR per
dienstencheque.
Serviceflats
De indexatie gebeurt met de gezondheidsindex van september van het huidige jaar
(120,52 met basis 2004=100) in verhouding tot de gezondheidsbasisindex, deze van
september 2007 (105,70 met basis 2004=100).
De nieuwe dagprijzen zijn:
Nieuw bedrag
1 slaapkamer
28,50
2 slaapkamers
31,00

Oud bedrag
28,00
30,50

Dienstencentrum
De indexatie gebeurt met de gezondheidsindex van september (120,52 met basis
2004=100) van het huidige jaar in verhouding tot de basis gezondheidsindex, deze van
september 2012 (119,52 met basis 2004=100). De nieuwe prijzen vindt u in bijlage.
Voor de maaltijden wordt er geen indexering gedaan. De prijzen wijzigen op basis van
de investering en de prijsverhoging van Sint-Jozef. De huidige prijs is 7,30 EUR
(dommiciliëring) en 7,80 EUR (aan de kassa).
Personenalarmtoestellen
De indexatie gebeurt met de gezondheidsindex van september (120,52 met basis
2004=100) van het huidige jaar in verhouding tot de basis gezondheidsindex, deze van
september 2019 (119,52 met basis 2004=100). De nieuwe maximum prijs is 30,64 EUR
(oud: 30,39) per maand.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Tarieven KD 2014
Tarieven LDC en SF 2014.xlsx
Tarieven NHT 2014.xls
Besluit:
Art. 1. Kennisname van de indexering van de bijdrageschalen van de diensten
ouderenzorg.
Art. 2. §1. De nieuwe bedragen gaan in vanaf 01/01/2014.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 615.03 en meegedeeld aan:
- Verantwoordelijke thuisdiensten, Heidi Janssens (dossierbehandelaar)
- Verantwoordelijke dienstencentrum en serviceflats, Geert Gevers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------05. Lokaal Opvanginitiatief - Opvang vermindering bedden vanaf 1/04/2014
De Raad,

I. Probleem – Vraag - Situatie
Lokaal opvanginitiatief – Opzegbrief ontvangen voor 9 plaatsen. Dit gaat in op
01/04/2014.
Het totale woningbestand zal globaal geëvalueerd worden. In afwachting hiervan is de
vraag of er al 1 of meerdere woningen dienen opgezegd te worden ingevolge de opzeg
van LOI-plaatsen.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing 04 van Het Vast Bureau 13/09/2013 houdende de kennisname verwachte
wijzigingen conventies onbepaalde duur van het LOI.
III. Toelichting
Momenteel beschikken we over 20 bedden in het Lokaal opvanginitatief (LOI). Op
12/09/2013 is er wel een tijdelijke uitbreiding door gezinshereniging goedgekeurd.
In het rapport is een overzicht gemaakt van de huidige LOI-plaatsen met o.a. vermelding
van aantal bedden, huurprijs, opzegtermijn en beschrijving toestand gebouw.
Het LOI van Kortenberg heeft op 27/09/2013 een opzeg gekregen van 9 gesubsidieerde
plaatsen, 4 plaatsen van Vogelenzangstraat 102 en 5 plaatsen van Broekhoven 131.
De opzegtermijn bedraagt 6 maanden en begint te lopen op 1/10/2013 om te eindigen op
31/03/2014. Geen van de bovenstaande opgezegde plaatsen zullen dienen als
bufferplaatsen.
Deze 9 plaatsen zijn we kwijt, maar we hebben de mogelijkheid om een
adresverandering aan te vragen bij Fedasil indien dit ons beter zou uitkomen. De
plaatsen moeten wel blijven overeenkomen.
In het rapport staan een aantal mogelijkheden uitgewerkt.
IV. Bijlagen bij de beslissing:
1. Rapport vermindering bedden
2. Opzegbrief Fedasil ..\624.612.6 130927brFedasilOpzeg9Plaatsen.pdf
3. Woningevaluatie Fedasil
4. Rapport Vb 130913 Lokaal Opvanginitiatief - Opvang vermindering subsidies vanaf
2013.docx
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Opzeg van de huurovereenkomst Beekstraat 51 te 3070 Kortenberg.
§2. Deze opzegging loopt tot en met 31/03/2014.
Art. 2. §1. Vraag aan de eigenaar van de Vogelenzangstraat 102 te 3070 Kortenberg om
de huurprijs te verlagen naar 650 EUR/maand.
§2. Opzeg van de huurovereenkomst Vogelenzangstraat 102 te 3070 Kortenberg indien
de huurprijs niet verlaagd wordt.
§3. Deze opzegging loopt tot en met 31/03/2014.
Art. 3. §1. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 624.612.6 en meegedeeld
aan:

- Maatschappelijk werker, Eva Fredrix (dossierbehandelaar)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 04/12/2013 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

