NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/01/2015
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Beets Jozef, Bullen Michel,
Noppen Hilde, Nys Hendrik, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Wynants
Christine, Poels Marleen raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
Schillebeeckx Elke, raadslid.
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Informatieveiligheidsplan 2015 – Toegang tot de sociale dossiers
03. Huishoudelijk reglement bewoning huizen - Aanpassing
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Dwangbevelen Financieel beheerder – uitvoerbaar verklaren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van de vorige vergadering van 12 december 2014 wordt met algemene
stemmen goedgekeurd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Informatieveiligheidsplan 2015 – Toegang tot de sociale dossiers
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Met het oog op een betere bescherming van de persoonsgegevens is er in het
informatieveiligheidsplan voor 2015 een maatregel voorzien om de toegang tot de
dossiers te beperken. Om dit te regelen dient het Huishoudelijk Reglement aangepast te
worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikel 24, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.
Beslissing nr 02 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/11/2014 houdende
de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Interleuven voor
informatieveiligheidsconsulent.
Beslissing nr 02 van het Vast Bureau van 12/12/2014 houdende de goedkeuring van het
veiligheidsplan voor de informatieveiligheid voor 2015.
III. Toelichting
De Kruispuntbank legt de OCMW’s zogenaamde minimale normen op. Elk jaar wordt
er gekeken aan welke normen het volgend jaar dient gewerkt te worden. De basis
daarvoor is de audit die in het 2e semester van 2013 werd uitgevoerd door Interleuven.
In 2014 werden een aantal maatregelen gerealiseerd. Een aantal nieuwe maatregelen

wordt nu voorzien voor 2015. Dit is een stap-voor-stap aangelegenheid. En aan de
zwaarste risico’s dient prioriteit gegeven te worden ten opzichte van de lichtere risico’s.
Zo wordt o.m. volgende aanpassing aan het huishoudelijk reglement voorzien:
“Om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te garanderen worden binnen de 5
werkdagen na de zitting al de gepubliceerde dossiers en notulen die persoonsgegevens
bevatten terug verwijderd.
Met hetzelfde doel zullen er geen kopies kunnen geleverd worden van notulen van de
sociale steunverlening of van andere documenten die persoonsgegevens bevatten die te
maken hebben met de persoonlijke levenssfeer.”
IV. Bijlagen bij de beslissing
Informatieveiligheidsplan 2015
Huishoudelijk reglement
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement met het oog op een verbeterde
bescherming van de persoonsgegevens.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 07/01/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 153 en meegedeeld aan:
- Stafmedewerker, Annelies Laeremans (dossierbehandelaar)
- Communicatiedienst Kortenberg
- Deskundige secretariaat Kortenberg, Kristien Dupae
Een brief wordt gestuurd aan:
- …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------03. Huishoudelijk reglement bewoning huizen - Aanpassing
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vraag tot aanpassingen van enkele zaken in het huishoudelijk reglement van de
opvangwoningen en de noodwoning.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
/
III. Toelichting
Het huishoudelijk reglement van de opvangwoningen en de noodwoning is aangepast
gezien er nog enkele lacunes waren.
Ondertstaande regels zijn toegevoegd aan het huishoudelijk reglement naar aanleiding
van recente situaties:
Bezoekers kunnen geen gebruik maken van de douche/bad. Bezoekers mogen zich niet in
de woning bevinden zonder toezicht van de bewoner.
Roken is niet toegestaan in de woning.

Bij vaststellen dat de kosten voor het verblijf niet betaald worden, zal de bewoner een
verwittiging van het niet naleven van het huishoudelijk reglement ontvangen. Na 3
verwittigingen dient de bewoner de woongelegenheid te verlaten.

IV. Bijlagen bij de beslissing
574.178.1 Huishoudelijkreglement opvangwoning.doc
574.178.1 Huishoudelijkreglementnoodopvang.doc
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement van de opvangwoningen
en de noodwoning.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 7/01/2015.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 574.311.1 en meegedeeld aan:
- Maatschappelijk werker, Eva Fredrix (dossierbehandelaar)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende Raad gaat door op 04/02/2015 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

