NOTULEN VAN DE RAAD VAN 08/06/2016
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Bullen Michel, Maes Luc, Noppen
Hilde, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik,
Vandeven Adelia, Wynants Christine raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Chris Taes, burgemeester, voor het openbaar gedeelte
Verontschuldigd:
/
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering
02. Afvaardiging raadsleden in externe organen – Verslag werkzaamheden
03. IGO - Algemene Vergadering van 17/06/2016
04. Serviceflats - Aanpassing gebruiksovereenkomst en huishoudelijk reglement
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 27/04/2016 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. Afvaardiging raadsleden in externe organen – Verslag werkzaamheden
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Verslag werkzaamheden door de afvaardiging raadsleden in externe organen.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
aanstelling van Poels Marleen als lid van de Lokale Adviescommissie inzake
minimumlevering van water en elektriciteit.
Beslissing nr. 07 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
verkiezing van Trappeniers Hendrik als lid van de Algemene Vergadering van SOCiAL.
Beslissing nr. 08 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
voordracht van Trappeniers Hendrik als kandidaat-bestuurder bij de Raad van Beheer
van SOCiAL.
Beslissing nr. 10 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
voordracht van Wynants Christine als kandidaat-bestuurder bij de Woonwijzer MiddenBrabant.
Beslissing nr. 11 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
voordracht van Adriaensen Maria als kandidaat-bestuurder bij de vzw Centrum
Basiseducatie Midden-Brabant.
Beslissing nr. 12 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
voordracht van Noppen Hilde als vertegenwoordiger in het beheerscomité van de
Gemeenschappelijke interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Beslissing nr. 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/03/2013 houdende
verkiezing van Adriaensen Maria en Noppen Hilde als leden van de centrumraad.

Beslissing nr. 02 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/12/2014 houdende
voordracht van Christine Wynants als kandidaat-bestuurder bij de vennootschap Elk
Zijn Huis.
Beslissing nr. 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/12/2014 houdende
aanstelling van Noppen Hilde als afgevaardigde voor de algemene vergadering van
Interleuven.
Beslissing nr. 04 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10/12/2014 houdende
aanduiding van Trappeniers Hendrik als afgevaardigde voor de Algemene vergadering
van IGO.
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/05/2015 voordracht
van Trappeniers Hendrik als vertegenwoordiger in het beleids-en kredietcomité in de
samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente en OCMW Kortenberg betreffende
project FRGE / energielening.
Beslissing nr. 02 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/03/2016 houdende
aanstelling van Trappeniers Hendrik als vertegenwoordiging in de stuurgroep van het
samenwerkingsverband Virtuele Centrumstad Groene Rand.
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/03/2016 houdende
aanduiding van Wynants Christine als afgevaardigde voor de algemene vergadering van
SVK Webra.
III. Toelichting
SOCiAL, vereniging OCMW’s, Algemene vergadering en Raad van Bestuur
Hendrik Trappeniers werd aanvaard als bestuurder bij de Raad van Beheer.
Betrokkene geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe..
IGO: AV
Hendrik Trappeniers geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Beleids-en kredietcomité betreffende project FRGE / energielening
Hendrik Trappeniers geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Virtuele centrumstad Groene Rand
Hendrik Trappeniers geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Intercommunale INTERLEUVEN: AV
Hilde Noppen geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Intercommunale INTERLEUVEN: Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst
Hilde Noppen werd aanvaard als vertegenwoordiger.
Betrokkene geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Lokale adviescommissie water en elektriciteit
Marleen Poels geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Sociale huisvestingsmaatschappijk Elk Zijn Huis
Christine Wynants geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
SVK Webra
Christine Wynants geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.

Woonwijzer Midden-Brabant
Christine Wynants geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
vzw Centrum Basiseducatie Midden-Brabant
Maria Adriaensen geeft verslag van de werkzaamheden tot nu toe.
Centrumraad lokaal dienstencentrum
Hilde Noppen en Maria Adriaensen geven verslag van de werkzaamheden tot nu toe.

Besluit:
Art. 1. Kennisname van het verslag van de werkzaamheden van de afgevaardigde
raadsleden in externe organen.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 08/06/2016.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes
---------------------------------------------------------------------------------------------03. IGO – Algemene Vergadering van 17/06/2016
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Bepaling mandaat afvaardiging voor de 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 AV van 17/06/2016 worden de nodige documenten
ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten, die de afgevaardigde en diens
mandaat terzake bepalen.
IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
1. Uitnodiging AV 17/06/2016
2. Verslag vergadering 18/12/2015
3. Jaarverslag 2015
4. Jaarrekening 2015
Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding.
Besluit:
Art. 1. Bepaalt hierbij de inhoud van het mandaat: goedkeuring inhoud agendapunten
algemene vergadering van 17/06/2016:
1. Goedkeuring verslag vergadering 18-12-2015
2. Goedkeuring jaarverslag 2015
3. Goedkeuring jaarrekening 2015
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur IGO
5. Varia
Art. 2. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IG en meegedeeld aan:
- AZ, Hilde Van Dessel (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- IGO
---------------------------------------------------------------------------------------------04. Serviceflats - Aanpassing gebruiksovereenkomst en huishoudelijk reglement
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Door het wegvallen van het aanbod van een groepsabonnement voor analoge kabel en
de daarmee samengaande beslissing om de bewoners de vrije keuze te laten in het
televisieaanbod dat zij wensen, dienden een aantal zaken in verband met de serviceflats
nagekeken en licht gewijzigd te worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
De gebruiksovereenkomst en het huishoudelijk reglement werden goedgekeurd op de
RvMW 12/02/2007 en aangepast op de RvMW 10/03/2008. Beide werden tevens
goedgekeurd door de Executieve van de Vlaamse Gemeenschap bij brief van
17/10/2008, referentie CE 2560.
III. Toelichting
Naar aanleiding van het stopzetten door Telenet van de groepsabonnementen voor de
analoge kabel en de beslissing om de bewoners de vrije keuze te laten van provider, was
het noodzakelijk om enkele kleine aanpassingen te doen in het huishoudelijk reglement
en de gebruiksovereenkomst. De aanpassingen vindt u in de documenten in bijlage. Alle
documenten en veranderingen werden ook goedgekeurd op de bewonersraad van
18/05/2016.
IV. Budgettaire aspecten

Geen: inkomsten van bewoners voor hun aandeel in de analoge kabel valt weg. Aan de
uitgave zijde valt echter ook het groepsabonnement weg dat het Welzijnshuis jaarlijks
betaalde.
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ Gebruiksovereenkomst.doc
2/ HuishoudelijkReglement.doc

Stemming
9 voor, 0 tegen en 0 onthouding.
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring aanpassingen in de gebruiksovereenkomst en het huishoudelijk
reglement van de Serviceflats Dry Coninghen.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 29/06/2016.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 723 en meegedeeld aan:
- Verantwoordelijke serviceflats, Geert Gevers (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- /
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 29/06/2016 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

