NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/12/2017
Aanwezig:
Thienpont Alexandra, voorzitter; Laes Danny, Maes Luc, Roevens Svenja,
Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven Adelia, Van
Roey Kristof, Wynants Christine raadsleden en Roeland Maes, secretaris.
Chris Taes, burgemeester, voor het openbaar gedeelte
Verontschuldigd:
Noppen Hilde, raadslid
---------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Openbaar gedeelte
01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
02. Lokale Adviescommissie inzake de minimumlevering van water en elektriciteit –
verkiezing van een lid
03. Interleuven – aanpassing statuten
04. Aanpassing rechtspositieregeling
05. Meerjarenplan 2018-2020- aanpassing
06. Budget 2018 - Goedkeuring
Besloten gedeelte
B1. Verslag vorige vergadering (besloten gedeelte)
B2. Kennisname verslagen andere vergaderingen
B3. Dwangbevelen financieel beheerder
B4. Oninvorderbaarstelling van vastgestelde rechten
----------------------------------------------------------------------------------------------01. Verslag vorige vergadering (openbaar gedeelte)
Het verslag van het openbaar gedeelte van de vergadering van 08/11/2017 wordt
goedgekeurd.
----------------------------------------------------------------------------------------------02. Lokale Adviescommissie inzake de minimumlevering van water en elektriciteit
- Verkiezing van een lid
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Marleen Poels nam ontslag als raadslid. Zij was afgevaardigde bij de Lokale
Adviescommissie inzake de minimumlevering van water en elektriciteit. Een nieuw
raadslid dient aangesteld te worden.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Art. 46 §2, 2° en 47 van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de
OCMW’s.
Beslissing nr. 06 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 06/02/2013 houdende
aanstelling van Marleen Poels als lid van de Lokale Adviescommissie.
III. Toelichting
De Raad kan één persoon verkiezen als lid van de Lokale Adviescommissie inzake de
minimumlevering van water en elektriciteit.
Elk raadslid beschikt over één stem.
Volgende persoon stelt zich mondelinge kandidaat: Danny Laes

IV. Bijlagen bij de beslissing:
Geheime stemming
Aantal uitgebrachte en geldige stemmen: 10
Aantal blanco en nietige stembriefjes: 0
Danny Laes bekomt 10 stemmen,
Danny Laes heeft de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen.
Besluit:
Art. 1. §1. Verkiezing van Danny Laes als lid van de Lokale Adviescommissie inzake
de minimumlevering van water en elektriciteit.
§2. Opdracht aan Danny Laes om in de Raad regelmatig feedback te geven.
Art. 2. §1. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 13/12/2017.
§2. Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.211 en meegedeeld aan:
- secretaris, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
- Eandis, IVWB, VMW
----------------------------------------------------------------------------------------------03. Interleuven – Aanpassing statuten
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Goedkeuring voorstel van statutenwijziging .
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Het OCMW-decreet van 19 december 2008.
De wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle
op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking.
De gecoördineerde statuten van Interleuven.
De deelname van het OCMW bij de dienstverlenende vereniging Interleuven.
III. Toelichting
Gelet op het schrijven van 9 november 2017 van Interleuven inhoudende de beslissing
van de raad van bestuur van 08 november 2017, waarbij een voorstel van
statutenwijziging principieel werd goedgekeurd, waarin aan het OCMW tevens wordt
gevraagd om het voorstel van wijziging in de statuten nog dit jaar te agenderen ter
goedkeuring op de OCMW-raad;
De voorgestelde wijzigingen aan de statuten hebben betrekking op de mogelijke
toetreding bij Interleuven van de politiezones van het arrondissement Leuven en de
hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant;
De mogelijkheid van toetreding is voorzien in de decreetwijziging van 27 juni 2016 van
het decreet intergemeentelijke samenwerking;
De raad van bestuur heeft zich aldus in zitting van 8 november 2017 principieel akkoord
verklaard met een zulke uitbreiding en zal hiertoe de politiezones en de
hulpverleningszone binnen haar werkingsgebied aanschrijven met de mogelijkheid om
zich als deelnemers aan te sluiten zodra de huidige deelnemers hiermee instemmen;

Dat op de raad van bestuur van 8 november 2017 tevens principieel werd beslist om
artikel 17.2. aan te passen als volgt: de uittredende deelnemer kan enkel aanspraak
maken op zijn aandeel in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar
waarin deze uittreding heeft plaatsgehad, zonder dat deze uitkering echter de nominale
waarde van zijn aandeel in de vereniging kan overschrijden;
De vraag om dit nog dit jaar op de OCMW-raad te agenderen is het gevolg van de
bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking waarin wordt bepaald dat
er geen statutenwijzigingen aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop
van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing met de OCMW-raden
worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of
om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband te
verminderen;
De uitnodiging voor de betrokken bijzondere algemene vergadering zal pas later worden
verstuurd ten einde ook de effectieve toetreding van de nieuwe deelnemers op dezelfde
bijzondere algemene vergadering te laten gebeuren
IV. Bijlagen bij de beslissing:
Brief Interleuven
V. Overwegingen vanuit de Raad
Stemming
Over de inhoud van het mandaat:
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. De voorgestelde wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs
aangebracht worden goedgekeurd
Art. 2. Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt
deze ter kennis aan Interleuven.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 185.4IL en meegedeeld aan:
- AZ, Hilde Van Dessel
Een brief wordt gestuurd aan:
- Interleuven
----------------------------------------------------------------------------------------------04. Aanpassing rechtspositieregeling
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Goedkeuring van de aanpassing van de Rechtspositieregeling.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Het OCMW-decreet.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen;
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden

voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen.
De rechtspositieregeling voor het OCMWpersoneel vastgesteld door de OCMW-raad
d.d. 06/05/2015.
Artikel 75 en 271 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het managementteam d.d. 25/10/2015 gaf een gunstig advies.
Deze aangelegenheden werden besproken met de representatieve vakorganisaties: ACV
en ACOD verleenden een protocol van akkoord, VSOA verleende een protocol van nietakkoord d.d. 03/11/2017.
Het college van burgemeester en schepen gaf d.d. 24/11/2017 een gunstig advies.
III. Toelichting
De rechtspositieregeling dient geactualiseerd te worden ten gevolge van:
 De opmaak van één gemeenschappelijk document voor zowel OCMW als
gemeentepersoneel.
 Update wetgeving:
o einde stelsel loopbaanonderbreking – nieuw stelsel zorgkrediet
o einde stelsel verlof voor deeltijdse prestaties – nieuw stelsel onbetaald
verlof
o vaderschapsverlof – geboorteverlof
o palliatieve verzorging
o …
Volgende artikels werden aangepast:
>Titel 1: Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Art. 1 – 2
>Titel 2: De loopbaan
Hoofdstuk I. De indeling van de graden en de procedures voor de vervulling van de
betrekkingen
Art. 4 §3
Hoofdstuk II. De aanwerving
Art. 5
Art. 7
Art. 12 §1
Hoofdstuk III. De selectieprocedure
Art. 18 §2
Art. 24 §1 – §2
Hoofdstuk V. De aanwerving van personen met een handicap
Art. 32
Art. 35 punt 5
Hoofdstuk VIII. De evaluatie tijdens de loopbaan.
Art. 51
Hoofdstuk IX. Het vormingsreglement
Art. 98
Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten
Art. 108 §4
Art. 110
Art. 112
>Titel 4: De ambtshalve herplaatsing

Hoofdstuk III. De herplaatsing van het contractuele personeelslid
Art. 152
>Titel 5: Het verlies van hoedanigheid van een statutair personeelslid en de definitieve
ambtsneerlegging
Hoofdstuk I. Het verlies van de hoedanigheid van een statutair personeelslid en de
definitieve ambtsneerlegging
Art. 155 §2
Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutair personeelslid
Art. 157 punt 1
Art. 157 2e lid
Hoofdstuk III. De uitdiensttreding van het contractuele personeelslid
Art. 161 bis
>Titel 6: Het salaris
Hoofdstuk II. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van
geldelijke anciënniteit
Art. 167 §1 – §2
Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen
Art. 175 §1 bis – §2 bis
>Titel 7: De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten
Art. 208
Art. 210 §1 – §3 – §4
Hoofdstuk VI. De sociale voordelen
Art. 218
>Titel 8: Verloven en afwezigheden
Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen
Art. 227 §1 – §1bis – §1ter – §1quater – §4 – §5
Art. 228 §4
Hoofdstuk IV. Bevallingsverlof en opvangverlof
Art. 233 §1 – §2 – §3
Hoofdstuk V. Het ziekteverlof
Art. 236 §2
Art. 237 §1 – §4
Hoofdstuk VII. Het verlof voor deeltijdse prestaties
Art. 249 – 250
Hoofdstuk IX. Het omstandigheidsverlof
Art. 253 §1 – §2 bis – §3 – §4
Hoofdstuk X: Het onbetaalde verlof
Art. 254 t.e.m. 256
Hoofdstuk XI. Loopbaanonderbreking/Vlaams zorgkrediet
Art. 257 t.e.m. 264
Art. 266 t.e.m. 267
Art. 271
Art. 277
Art. 278 – 280 – 282
>Titel 9: Slotbepalingen
Art. 297
>Bijlage 2: Bijzondere aanwervingsvoorwaarden en bevorderingsvoorwaarden
gemeente

>Bijlage 3: Bijzondere aanwervingsvoorwaarden en bevorderingsvoorwaarden OCMW
>Bijlage 4: Overzicht van de verloven en afwezigheden
Ondanks het feit dat er voor zowel gemeente als OCMW in het kader van de integratie
en samenwerking van de besturen één gemeenschappelijk document werd opgemaakt,
moet de Raad van Maatschappelijk Welzijn volgens de huidige wetgeving voor het
ontwerp van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vooraf een advies
verlenen aan de Gemeenteraad.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1. Aangepast ontwerp van de rechtspositieregeling
2. Advies van MT 25/10/2017
3. BOC protocollen van akkoord/niet akkoord 03/11/2017
4. Gunstig advies College 24/11/2017
VI. Overwegingen vanuit de Raad

Stemming
10 voor, 0 tegen en 0 onthouding;
Besluit:
Art. 1. §1. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het
OCMW-personeel, zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit.
§2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 13/12/2017.
Art. 2. Verleent een positief advies aan de Gemeenteraad betreffende de aanpassing van
de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Art. 3. Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 330 en meegedeeld aan:
- Personeelsdienst, Elke Snoecx (Celhoofd Personeel)
- Secretaris, Roeland Maes
Een brief wordt gestuurd aan:
- College van burgemeester en schepen
- Provincie

----------------------------------------------------------------------------------------------05. Meerjarenplan 2014-2020 (budget 2018) – Aanpassing
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie
Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.
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
Omzendbrief BB 2017/3 dd. 14/07/2017 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 (2020) en de budgetten
2018.
III. Toelichting
Het meerjarenplan 2014-2020 dient verplicht aangepast te worden vooraleer het budget
2018 kan vastgesteld worden.
Daar het budget 2018 dient gewijzigd te worden t.o.v. het meerjarenplan 2014-2019,
dient ook het meerjarenplan 2014-2020 aangepast te worden
IV. Bijlagen bij de beslissing
1. Meerjarenplan 2014-2020 (budget 2018): strategische nota, documenten M1, M2,
TM1, organogram, TM2, beleidsdoelstellingen, beleidsvelden, budgethouders.
2. Advies MAT van 05/12/2017
3. Advies College van 08/12/2017
Stemming
9 voor, 0 tegen en 1 onthouding;
waarvan Elke Schillebeeckx onthouding en de overige aanwezige raadsleden voor.
Besluit:
Art. 1. §1. Het meerjarenplan 2014-2020 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 14/12/2017.
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.
----------------------------------------------------------------------------------------------06. Budget 2018 - Vaststelling
De Raad,
I. Probleem – Vraag - Situatie

Vaststelling van het budget 2018 in overeenstemming met het meerjarenplan 2014-2020
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
Omzendbrief BB 2017/3 dd. 14/07/2017 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 (2020) en de budgetten
2018.
III. Toelichting
Het budget 2018 dient gewijzigd te worden t.o.v. het meerjarenplan 2014-2019 (20142020), vandaar dat het opnieuw dient vastgesteld te worden.
IV. Bijlagen bij de beslissing
1. Budget 2018 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 MAT van 05/12/2017
3. Advies College van 08/12/2017
Stemming
9 voor, 0 tegen en 1 onthouding;
waarvan Elke Schillebeeckx onthouding en de overige aanwezige raadsleden voor.
Besluit:
Art. 1. Het budget 2018 wordt vastgesteld.
Art. 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 14/12/2017.
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 10/01/2018 om 18 uur.
==============================================================
Namens het OCMW

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

