NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/05/2014
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Noppen Hilde, Nys
Hendrik, Poels Marleen, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants Christine,
raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
Bullen Michel en Schillebeeckx Elke, raadsleden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Elektronisch maaltijdcheques - Invoering - Advies
03. Vaststelling dienstvrijstelling (kermisdag) voor 2015 - Advies
04. Huishoudhulp - Goedkeuring reglement
05. Pachtoverdracht perceel gelegen te Nossegem, sectie A0086
06. Pachtoverdracht perceel gelegen te Erps-Kwerps, sectie C0635 en C0645
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 12/03/2014 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Elektronisch maaltijdcheques - Invoering – Advies
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Het college van burgemeester en schepenen opteert voor de invoering van elektronische
maaltijdcheques en vraagt hiervoor het advies aan onze raad voor maatschappelijk
welzijn.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 03/07/2001 betreffende
het toekennen van maaltijdcheques ingevolge de uitvoering van het sectoraal akkoord
1999-2001.
Beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 03/07/2001 betreffende
leveren maaltijdcheques: voorwaarden en wijze van gunnen.
Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden
en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in elektronische vorm.
Advies van RSZPPO van 24/11/2010 betreffende de keuze voor maaltijdcheques in een
elektronische vorm in lokale besturen te regelen via een reglement of een besluit.
Het OCMW-decreet van 19/12/2008.
Het wijzigingsbesluit van 23/11/2012 betreffende BVR 07/12/2007.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12/11/2010 inzake de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
OCMWpersoneel.

Beslissing 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15/01/2014 inzake
goedkeuring van de aangepaste RPR voor het OCMW-personeel.
III. Toelichting
De invoering van elektronische cheques biedt voordelen voor het bestuur (vermindering
administratieve lasten, kostenbesparing) en eveneens voordelen voor het personeel
(veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, sneller toegankelijk,).
Momenteel werken we voor de papieren cheques samen met de firma Edenred
(Leverancier Ticket Restaurant®), een erkende uitgever die conform de
samenwerkingsovereenkomst ook elektronische maaltijdcheques kunnen aanleveren.
Indien wij overstappen naar elektronische cheques dienen wij hiervoor iets aan te
passen/op te nemen in onze RPR bij Titel 7: Toelagen, vergoedingen en sociale
voordelen - Hoofdstuk VI. De Sociale voordelen – Afdeling 1. De maaltijdcheques –
Artikel 213: §1 - §7 - §8 - §9 - §10.
ABB heeft de gemeente telefonisch bevestigd dat beide beslissingen (invoering
elektronische cheques en aanpassing RPR) in 1 beslissing mogen samengevoegd
worden.
Er ging een bijzonderonderhadelingscomité door op maandag 05/05/2014..
IV. Bijlagen bij de beslissing
Elektronische Cheques Prijssimulatie
Ontwerpbeslissing gemeente + Aanpassing RPR
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Gunstig advies voor de beslissing van de gemeente:
Art. 1: Met ingang van 1 juli 2014 worden aan de personeelsleden elektronische
maaltijdcheques toegekend tenzij wettelijke of reglementaire uitzonderingen.
Art. 2: De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Kortenberg
wordt vastgesteld zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit;
Art. 3: De samenwerkingsovereenkomst met de huidige leverancier – Edenred
wordt verdergezet.
Art. 4: Een afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de
bevoegde overheid worden toegestuurd.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/05/2014
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 321.06 en meegedeeld aan:
- Personeelsdeskundige, Dora Rabaey (dossierbehandelaar)
- Gemeente Kortenberg
Een brief wordt gestuurd aan:
- geen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------03. Vaststelling dienstvrijstelling (kermisdag) voor 2015 – Advies
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie

Jaarlijks dienen we onze kermisdag vast te leggen voor het volgende dienstjaar. Het
college vraagt hiervoor advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Het OCMW-decreet van 19/12/2008.
Beslissing 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15/01/2014 inzake
goedkeuring van de aangepaste RPR voor het OCMW-personeel, waarbij jaarlijks aan
het gemeentepersoneel een dag dienstvrijstelling wordt verleend ter vervanging van een
kermisdag.
III. Toelichting
Het schepencollege stelt voor om op maandag 20/07/2015 dienstvrijstelling toe te
kennen aan het gemeente en OCMW personeel en alle diensten te sluiten.
Er ging een bijzondere onderhandelingscomité door op 05/05/2014.
IV. Bijlagen bij de beslissing
Ontwerpbeslissing gemeenteraad
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Gunstig advies voor de beslissing van de gemeente:
Aan het gemeentepersoneel wordt een jaarlijkse dag dienstvrijstelling toegekend
op 20.07.2015.
Alle gemeentediensten zijn gesloten op 18.07.2015 en 20.07.2015.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/05/2014.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 336.12 en meegedeeld aan:
- Personeelsdeskundige, Dora Rabaey (dossierbehandelaar)
- Gemeente Kortenberg
Een brief wordt gestuurd aan:
- geen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------04. Huishoudhulp – goedkeuring reglement
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Opmaak van een reglement voor de huishoudhulp en poetsdienst.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing 7 van het Vast Bureau van 14/02/2014 betreffende de opvolging van de BELscore bij (kandidaat) gebruikers.
III. Toelichting
In het Vast Bureau van 14/02/2014 werd beslist om de niet hulpbehoevende gebruikers
geleidelijk aan uit onze hulpverlening weg te halen. De niet hulpbehoevende personen
werden hiervan reeds op de hoogte gebracht.
Om duidelijkheid over de werking te creëren, werd er een reglement opgemaakt.

IV. Bijlagen bij de beslissing
Reglement huishoudhulp-poetshulp
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring reglement huishoudhulp - poetsdienst.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/05/2014.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 615.9 en meegedeeld aan:
- Diensthoofd thuisdiensten, Heidi Janssens (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------05. Pachtoverdracht perceel gelegen te Nossegem, sectie A0086
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag pachtoverdracht van de heer Etienne Cardoen naar zijn zoon Dennis Cardoen.
1 perceel: gelegen te Nossegem (Corelsberg), Sie A0086 (1), groot 31a60ca
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikel 30 e.v. van de pachtwet.
III. Toelichting
De pachtovernemer bezorgde een ingevuld inlichtingenformulier terug waaruit blijkt dat
hij beantwoordt aan de criteria opgesomd in het schrijven van 07/07/2005 van de
afdeling Binnenlandse Aangelegenheden Vlaams-Brabant;
IV. Bijlagen bij de beslissing
Pachtoverdracht
Scan inlichtingenformulier
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Toelating aan Etienne Cardoen tot overdracht van zijn pacht.
§2. De pachtoverdracht betreft het perceel A0086(1), groot 31a60ca, KI 23, gelegen te
Nossegem waar het gekend is als Corelsberg, met een huidige pacht (2013) van
112,01 EUR.
§3. De nieuwe pachter is Dennis Cardoen wonende Kerkhoflaan 59, 1930 Zaventem.
§4. De pachtoverdracht gaat in vanaf 01/01/2014 voor de resterende negen jaar terwijl
de pachtoverdrager het perceel pachtte sinds 01/08/1995.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 579.2/A0081 - 506.373 en meegedeeld
aan:
- Stafmedewerker, Annelies Laeremans (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:

- Dennis Cardoen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------06. Pachtoverdracht perceel gelegen te Erps-Kwerps, sectie C0635 en C0645
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag pachtoverdracht van de heer Johny Van Hove naar de heer Marc Verhoogen.
2 percelen: gelegen te Erps-Kwerps (Wilder), Sie C0635, groot 48a20ca en Sie C0645,
groot 16a20ca
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikel 30 e.v. van de pachtwet.
III. Toelichting
De pachtovernemer is reeds een pachter bij het OCMW van Kortenberg
IV. Bijlagen bij de beslissing
Pachtoverdracht
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Toelating aan Johny Van Hove tot overdracht van zijn pacht.
§2. De pachtoverdracht betreft het perceel C0635, groot 48a20ca, KI 18,38 en Sie
C0645, groot 16a20ca, KI 5,82, gelegen te Erps-Kwerps waar het gekend is als Wilder,
met een huidige pacht (2013) van respectievelijk 150,97 EUR en 18,70 EUR.
§3. De nieuwe pachter is Marc Verhoogen wonende Galagenveldstraat 10, 3071 ErpsKwerps.
§4. De pachtoverdracht gaat in vanaf 01/09/2014 voor de resterende negen jaar terwijl
de pachtoverdrager het perceel pachtte sinds 13/11/1985.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 579.2/C0635 en C0645 - 506.373 en
meegedeeld aan:
- Stafmedewerker, Annelies Laeremans (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- Marc Verhoogen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 04/06/2014 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

