NOTULEN VAN DE RAAD VAN 06/01/2016
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Maes Luc, Noppen Hilde, Poels
Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven
Adelia, Wynants Christine raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Christian Taes, burgemeester, woont de vergadering bij.
Verontschuldigd:
Bullen Michel, verontschuldigd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Kortenberg betreffende
het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) thans
Vlaamse energielening
Besloten gedeelte
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De voorzitter verwelkomt de twee nieuwe raadsleden in de Raad: de heer Peter
Sommereyns als opvolger voor de heer Hendrik Nys en de heer Luc Maes als opvolger
voor de heer Jozef Beets. Zij legden beiden op 30/12/2015 hun eed af.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 09/12/2015 stond niet op
het intranet en zal daarom volgende Raad opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------02. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Kortenberg
betreffende het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost
(FRGE) thans Vlaamse energielening
De Raad,
I. Probleem – Vraag – Situatie
Goedkeuring verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de
gemeente en het OCMW Kortenberg betreffende het project van het Fonds ter Reductie
van de Globale Energiekost (FRGE) thans Vlaamse energielening.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 6 februari 2013 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente Kortenberg betreffende het
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), thans Vlaamse energielening,
werd goedgekeurd.
III. Toelichting
Art. 2 van deze overeenkomst legt de duur van de overeenkomst vast op 1 jaar na datum
van ondertekening van de bijakte die bij de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en
het FRGE werd gevoegd m.b.t. de uitbreiding van het werkingsgebied van IGO met de
gemeente Kortenberg. Deze overeenkomst liep bijgevolg tot 2 mei 2014.
De ondertekening van de nieuwe overeenkomst van de Vlaamse overheid die op
01/01/2016 in werking zou treden, is uitgesteld.

Artikel 13 van de overeenkomst tussen FRGE en IGO dd. 22 oktober 2010 bepaalt dat
IGO enkel een lening of een tussenkomst aan een particulier behorend tot de doelgroep
kan toestaan na positief advies van het OCMW van de gemeente op wiens grondgebied
de particulier zijn woonplaats heeft.
IV. Bijlagen bij de beslissing
Addendum
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO, de gemeente
Kortenberg en het OCMW betreffende het project FRGE, thans Vlaamse energielening
wordt verlengd via het “Addendum van 09 december 2015 aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente en het OCMW Kortenberg
betreffende het project FRGE, thans Vlaamse energielening”.
Art. 2. De voorzitter en de secretaris worden gemachtigd om dit addendum te
ondertekenen.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 625.2 en meegedeeld aan:
- Maatschappelijk werker, Eva Fredrix (dossierbehandelaar)
Een brief met de overeenkomst wordt gestuurd aan:
- IGO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 03/02/2016 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

