NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/12/2016
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.
Verontschuldigd:
Bullen Michel, raadslid en Chris Taes, burgemeester
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte:
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. IGO – Algemene Vergadering van 16/12/2016
03. Budgethouders - Wijziging
04. Meerjarenplan 2014-2019 (budget 2017) – Aanpassing
05. Budget 2017 - Vaststelling
Besloten gedeelte:
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Oninvorderbaarstelling van vastgestelde rechten
--------------------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 02/01/2016 wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.
---------------------------------------------------------------------------------------------02. IGO – Algemene Vergadering van 16/12/2016
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 16/12/2016 worden de nodige documenten
ter beschikking gesteld aan de deelnemende gemeenten, die de afgevaardigde en diens
mandaat terzake bepalen.
IV. Bijlagen bij de ontwerpbeslissing:
Uitnodiging AV 16/12/2016
Verslag AV 17/06/2016
Jaarprogramma 2017
Begroting 2017
IV. Budgettaire aspecten
Geen.
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. Bepaalt hierbij de inhoud van het mandaat: goedkeuring inhoud agendapunten
algemene vergadering IGO van 16/12/2016:
1. Goedkeuring verslag vergadering 17/06/2016
2. Goedkeuring programma 2017
3. Goedkeuring begroting 2017
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5. Varia
Art. 2. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IG en meegedeeld aan:
- AZ, Hilde Van Dessel
Een brief wordt gestuurd aan:
- IGO
---------------------------------------------------------------------------------------------03. Budgethouders - Wijziging
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Lichte wijziging bevoegdheden budgethouders n.a.v. interne evaluatie.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (BBC).
Ministerieel Besluit dd. 01/10/2010 beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en
OCMW’s.

Decreet betreffende de organisatie van de OCMW’s van 19/12/2008, art. 49.
KB van 15/07/2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, art. 105§1,4° en art. 110 2e lid.
Beslissing nr. 03 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23/01/2012: Bepaling
beleidsdomeinen, -velden en –items.
Beslissing nr. 04 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09/12/2015:
Aanpassing meerjarenlan 2014-2019 (budget 2016), met aangepaste beleidsitems.
Beslissing nr. 05 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29/06/2016:
Wijzigingen beleidsitems en budgethouders.
III. Toelichting
De budgethouders hebben de bestaande bevoegdheidsverdeling geëvalueerd en voorstel
aanpassing geformuleerd. De aanpassingen zijn verwerkt in het huishoudelijk reglement.
IV. Budgettaire aspecten
Geen.
V. Bijlagen bij de beslissing
1/ Huishoudelijk reglement
Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring aanpassing bevoegdheden budgethouders als volgt:
1. Over de verschillende beleidsvelden heen:
1.1. Celhoofd Personeel
- de loonkost
Voor betaling van de lonen volstaat de handtekening van één medewerker van de
personeelsdienst
- de verzekeringen arbeidsongevallen en hospitalisatie
- vorming personeel.
1.2. Applicatie en projectenmedewerker
- verzekeringen, behalve arbeidsongevallen en hospitalisatie.
2. Verschuiving beleidsveld ‘0100 Politieke organen’ naar Celhoofd Personeel
§2. Het huishoudelijk reglement wordt aangepast o.b.v. het voorgaande.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 01/01/2017.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.20 en 471.4 en meegedeeld aan:
- Secretaris, Roeland Maes(dossierbehandelaar)
- Financieel beheerder, Rita Wijnants
- Budgethouders, Annelies Laeremans, Katty Creytens, Heidi Janssens en Elke
Snoecx
Een brief wordt gestuurd aan:
- /
---------------------------------------------------------------------------------------------04. Meerjarenplan 2014-2019 (budget 2017) – Aanpassing
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikels 147 van het OCMW-decreet dd. 19/12/2008.
De besluiten van de Vlaamse Regering dd. 25/06/2010 en 23/11/2012 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn inzonderheid art. 15 van het besluit dd. 25/06/2010.
Beslissing nr 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18/12/2013 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Beslissing nr 11 van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10/12/2014 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Omzendbrief BB 2013/4 dd. 22/03/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Omzendbrief BB 2014/4 dd. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Hierin is o.m. bepaald dat vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen, het
eerst de aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren.
Omzendbrief BB 2015/2 dd. 10/07/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016
Omzendbrief BB 2016/2 dd. 15/07/2016 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017.
III. Toelichting
Het meerjarenplan 2014-2019 dient verplicht aangepast te worden vooraleer het budget
2017 kan vastgesteld worden.
Daar het budget 2017 dient gewijzigd te worden t.o.v. het meerjarenplan 2014-2019,
dient ook het meerjarenplan 2014-2019 aangepast te worden
IV. Bijlagen bij de beslissing
1/ Meerjarenplan 2014-2019 (budget 2017): strategische nota, documenten M1, M2,
TM1, organogram, TM2, beleidsdoelstellingen, beleidsvelden, budgethouders.
2/ Advies College van 02/12/2016
3/ Advies MAT van 05/12/2016
Stemming
9 voor, 0 tegen en 1 onthouding;
waarvan Schillebeeckx Elke onthouding en de overige aanwezige raadsleden voor.
Besluit:
Art. 1. §1. Het meerjarenplan 2014-2019 (budget 2017) wordt aangepast.
Art. 2. De strategische nota, het financieel doelstellingenplan en de staat van het
financieel evenwicht worden overeenkomstig aangepast.
Art. 3. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 08/12/2016.
Art. 4. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 472 en meegedeeld aan:
- Financieel beheerder, Rita Wijnants (dossierbehandelaar)
- Secretaris, Roeland Maes
Een brief wordt gestuurd aan:
- Gemeente Kortenberg
- Provincie Vlaams-Brabant

Digitaal doorsturen via digitaal loket.
---------------------------------------------------------------------------------------------05. Budget 2017 - Vaststelling
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Vaststelling van het budget 2017 in overeenstemming met het meerjarenplan 2014-2019
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Artikels 149 t/m 151 van het OCMW-decreet dd. 19/12/2008.
De besluiten van de Vlaamse Regering dd. 25/06/2010 en 23/11/2012 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn inzonderheid art. 16 t/m 27 van het besluit dd. 25/06/2010.
Beslissing nr 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 09/12/2015 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Omzendbrief BB 2013/4 dd. 22/03/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Omzendbrief BB 2014/4 dd. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.
Hierin is o.m. bepaald dat vooraleer het bestuur het budget 2015 kan vaststellen, het
eerst de aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren.
Omzendbrief BB 2015/2 dd. 10/07/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016
Omzendbrief BB 2016/2 dd. 15/07/2016 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017
III. Toelichting
Het budget 2017 dient gewijzigd te worden t.o.v. het meerjarenplan 2014-2019, vandaar
dat het opnieuw dient vastgesteld te worden.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1/ Budget 2017 volledig document: doelstellingennota, documenten B1, B2, B3, B4, B5,
TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, financiële toestand, overzicht investeringsenveloppes,
lijst van nominatieve subsidies, lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten, daad van
beschikking
2/ Advies College van 02/12/2016
3/ Advies MAT van 05/12/2016
Stemming
9 voor, 0 tegen en 1 onthouding;
waarvan Schillebeeckx Elke onthouding en de overige aanwezige raadsleden voor.
Besluit:
Art. 1. Het budget 2017 wordt vastgesteld.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 08/12/2016.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 472 en meegedeeld aan:
- Financieel beheerder, Rita Wijnants (dossierbehandelaar)
- Secretaris, Roeland Maes
Een brief wordt gestuurd aan:
- Gemeente Kortenberg

- Provincie Vlaams-Brabant
Digitaal doorsturen via digitaal loket
---------------------------------------------------------------------------------------------De volgende Raad gaat door op woensdag 11 januari 2017 om 18 uur.
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