ZITTING VAN 10 oktober 2017
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet ,H. Decoster en T. Groeseneken, Schepenen
G. Hardiquest, W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, K. Hendrickx, H. Princen, L.
Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, D. Abts, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Wendy Creten, Gemeentesecretaris wnd.
Verontschuldigd: F. Francart, A. Van den Steen, raadsleden
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.09.2017.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.09.2017 goed.
Bij punt 23 goedkeuring gemeentelijke marktreglement wordt aan de considerans
toegevoegd dat dit reglement na 1 jaar wordt geëvalueerd.

2. Kennisneming ontslag gemeenteraadslid
DE RAAD neemt akte van het ontslag als gemeenteraadslid, ingediend via e-mailbericht
op maandag 2 oktober 2017, door Caroline Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid voor de
Open VLD –fractie.

3. Eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid
DE RAAD
Ingevolge het ontslag van Caroline Vangoidsenhoven als raadslid;
Gelet op de bepalingen ten aanzien van de opvolging van gemeenteraadsleden in het
gemeentedecreet, meer bepaald in artikel 16 GD,
Overwegende dat Caroline Vangoidsenhoven raadslid werd op de lijst van Open VLD, na
de verkiezingen van oktober 2012;
Overwegende dat Daniel Abts, wonende Begijnenblokstraat 10 3320 Hoegaarden, °28
februari 1955, het eerste opvolgend raadslid is en bijgevolg wordt hij uitgenodigd om
beëdigd te worden als gemeenteraadslid, na onderzoek van de geloofsbrieven art 7 GD,
Gelet op de door hem ondertekende verklaring op eer inzake onverenigbaarheden, zoals
voorgeschreven in artikel 7, §2 en artikel 10 en artikel 11 van het Gemeentedecreet,
waaruit blijkt dat hij voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden;
DERHALVE
Wordt Daniel Abts gevraagd de voorgeschreven eed af te leggen in handen van de
voorzitter van de raad: “ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te
komen”. Daniel Abts is vanaf heden gemeenteraadslid.

4 . Bekrachtiging beslissing college burgemeester en schepenen - aanstelling IGO als
organisator van het Wijk werken
DE RAAD
1

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op collegebesluit dd 11.09.2017 ivm de aanstelling IGO als organisator van het
Wijk werken;
BESLUIT :
ENIG ARTIKEL : Het onderstaande collegebesluit dd 11.09.2017 wordt bekrachtigd:

PUNT alg. beleid - Aanstelling IGO als organisator van het Wijk werken
1.

SAMENVATTING 1

Als gevolg van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid omtrent het huidige PWA-stelsel naar Vlaanderen
overgeheveld. De Vlaamse Regering heeft beslist om dit PWA-stelsel te hervormen naar een nieuw stelsel
van ‘Wijk-Werken’ waarin lokale verankering en het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken voor
werkzoekenden of leefloners die nood hebben aan een laagdrempelige opstap naar werk centraal staan.
Deze werkzoekenden of leefloners kunnen gedurende één jaar ‘wijk-werken’ werkervaring opdoen binnen
een ruimer traject naar werk. De Vlaamse Regering streeft naar een schaalgrootte van minimum 60.000
inwoners om het nieuwe ‘Wijk-Werken’ te organiseren.
In het arrondissement Leuven kunnen de gemeenten die aangesloten zijn bij de IGO div 2 en die dit wensen,
beroep doen op de intergemeentelijke vereniging IGO waarbij ze zijn aangesloten als organisator voor het
‘wijk-werken’.
Momenteel (dd 10/10/2017) hebben alle 29 gemeenten-vennoten al positief gereageerd door een
intentieverklaring door het CBS en/of de OCMW-raad te laten goedkeuren. Twee gemeenten zijn bezig met
de voorbereiding van hun beslissing. Vier gemeenten moeten hun keuze nog bekend maken.

2.

JURIDISCHE GRONDEN

- Ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’, goedgekeurd door Vlaamse Regering op 28/04/2017 3
- Besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’ , dd. 13/06/2017 4
- Statuten van IGO 5
3.

VOORSTEL

Vlaanderen hervormt het huidige PWA-stelsel naar een nieuw systeem ‘wijk-werken’. De bestaande
intergemeentelijke vereniging IGO, waarbij uw gemeente is aangesloten, wordt aangeduid om het ‘wijkwerken’ in de toekomst te organiseren. ‘Wijk-werken’ komt namelijk tegemoet aan de huidige gebruikers en
medewerkers van het PWA-systeem en biedt tevens opportuniteiten om talentversterking van
werkzoekenden en leefloners verder te koppelen aan lokale noden en behoeften.
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Samenvatting van de nota ‘omvorming PWA naar wijk-werken’ van Marleen D’haene dd 31/08/2017
De Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging IGO heeft als vennoten de gemeenten Aarschot, Begijnendijk,
Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek,
Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, ScherpenheuvelZichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.
3
Bijlage 1
4
Bijlage 2
5
Bijlage 3 (opgelet: deze statuten werden nog niet aangepast met de opdracht ikv wijk-werken, dit kan pas door beslissing RvB
in september en bekrachtiging door AV in december 2017, is in voorbereiding)
2

2

Er wordt een minimum van 60.000 inwoners vooropgesteld om ‘wijk-werken’ te kunnen organiseren op een
grondgebied. Vanaf dit minimum stelt VDAB 1 VTE personeel ter beschikking aan de organisator van het
nieuwe stelsel ‘Wijk-Werken’. Gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten die aangesloten zijn bij
IGO zou de regio kunnen beschikken over 6,71 VTE VDAB medewerkers, indien alle betrokken lokale
besturen beslissen om IGO als regionale organisator voor het ‘wijk-werken’ aan te duiden en zo de ter
beschikking gestelde personeelsleden optimaal in te zetten.
Naast personeelsinzet van VDAB wordt in het nieuwe stelsel ‘wijk-werken’ ook een gebruikersprijs per
cheque voorzien, waarmee overheadkosten (werkingskosten en/of extra personeelskosten) voor de
organisator gefinancierd kunnen worden. Vlaanderen hanteert een prijsvork voor de gebruikers tussen 5,95€
en 7,45€ per cheque.
Dankzij regionale samenwerking kan zowel in het maximum als in het minimumscenario, ruimte ontstaat
om extra begeleiding in te zetten voor de ondersteuning van zowel gebruikers als van de nieuwe ‘wijkwerkers’, hetzij door dit zelf te organiseren, hetzij door hiervoor beroep te doen op externe expertise. In
oktober wordt een voorstel ter goedkeuring aan de RvB van IGO voorgelegd en aan alle gemeenten die
deelnemen overgemaakt. De beslissing moet in consensus worden genomen tegen 1/12/2017.IGO zal geen
extra middelen aan de gemeenten of de OCMW’s vragen om het ‘wijk-werken’ te financieren. De marge op
gebruikersprijs zal bepalend zijn voor de extra begeleidingsinzet die IGO kan leveren.
IGO wil ook de lokale verankering waarborgen. In praktijk zal er gewerkt worden met clusters van nabije
gemeenten, die eigen accenten kunnen leggen en hun werking afstemmen op de lokale noden. De
samenstelling van de clusters zal in het najaar, in overleg met de lokale besturen, verder uitgewerkt worden.
Op basis van bovenstaande principes en met de informatie die op vandaag ter beschikking is inzake de
nieuwe regelgeving, wordt voorgesteld om
(1) mee te werken aan de organisatie van het systeem van ‘Wijk-Werken
(2) de dienstverlenende organisatie IGO aan te duiden als juridische organisator voor ‘wijk-werken’ 6
4.

ARGUMENTATIE

Instappen in het systeem ‘Wijk-Werken’, zoals het op heden voorligt, brengt geen extra kosten met zich mee
voor iedere individuele gemeente.
IGO div blijkt de meest geschikte keuze om de organisatie van Wijkwerken op te nemen, en dit om :
- een regio-dekkende oplossing te bieden aan wie gebruik maakt van het bestaande PWA-systeem, als
klant of als medewerker en zo versnippering tegen te gaan.
- optimaal gebruik te maken van het door VDAB ter beschikking gestelde personeel.
- extra personeel te kunnen aanwerven om in te zetten op de kwaliteit van de dienstverlening, zowel
naar de werkzoekende als naar de gebruiker/klant. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de
extra inkomsten die gegenereerd worden bij de ontvangst van ‘Wijk-Werk’-cheques, rekening
houdende met een voldoende grote veiligheidsmarge.
Bij de huidige organisatie van PWA, wordt er al regionaal samengewerkt. De huidige PWA-beambten
werken reeds voor verschillende gemeentes. De kans is reëel dat de huidige PWA-beambten ook de nieuwe
ter beschikking gestelde ‘wijk-werk’-ambtenaren worden. VDAB organiseert momenteel een interne
bevraging daaromtrent.
5.

BESPREKING

Herwig Princen vraagt wat er gaat gebeuren met de middelen van de huidige PWA.
De burgemeester antwoordt dat de PWA-raad hierover zal beslissen op het moment van ontbinding. Deze
ontbinding kan ten vroegste gebeuren na 1/1/2018.
6.

BESLUIT:
1.

6

Het College van Burgemeester en Schepenen stemt in met het voorstel om in te stappen in het
nieuwe ‘Wijk-Werken’ stelsel.

IGO div zal deze opdracht opnemen in haar statuten (RvB 15/09/2017 en AV 21/12/2017)
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2.
3.

4.

Het College van Burgemeester en Schepenen stemt in met het voorstel om ‘Wijk-Werken’ regionaal
te organiseren, op niveau van de intergemeentelijke vereniging IGO div waarvan ze vennoot is.
Het College van Burgemeester en Schepenen houdt zich het recht voor om zelf te beslissen over
activiteiten die ze via het ‘wijk-werken’ wil toelaten op haar grondgebied.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd op 10.10.2017.

5. Goedkeuring beheersoverdracht huis-aan-huis inzameling van zachte plastics en
verwerking van zachte en harde plastics
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van de gemeentewet;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van
het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 14
oktober 2016;
Overwegende dat gemeenten, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, er
zorg voor moeten dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden
voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere
wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd,
Overwegende dat ze daarbij 1°de gezondheid van de mens en het milieu moet
gevrijwaard worden tegen de schadelijke invloed van de productie en het beheer van
afvalstoffen en 2°de uitputting van hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de
verspilling van materialen en energie in het algemeen en de schadelijke gevolgen voor
mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en -verbruik, moet tegengegaan
worden,
Overwegende dat afval – en materialen in de zin van het materialendecreet, bovendien
een gemeentegrensoverschrijdende aangelegenheid zijn,
Overwegende dat de gemeenten de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten
aanzien van al deze verplichtingen ten voordele van een opdrachthoudende vereniging,
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
Overwegende dat de gemeente is toegetreden tot EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant;
Overwegende dat EcoWerf sedert 1 juli 2016 harde en zachte plastics inzamelt op het
containerpark, en dat voor de verwerking van beide afvalfracties nog beheersoverdracht
dient te gebeuren;
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Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van EcoWerf van 21 juni 2017 om vanaf
1 januari 2018 zachte plastics in roze zakken huis-aan-huis in te zamelen;
Overwegende dat de gemeente gebruik wil maken van deze dienstverlening, en dat de
gemeente eerst beheersoverdracht moet doen voor de inzameling huis-aan-huis
van de zachte plastics;
Gelet op de berekeningsnota waaruit blijkt dat deze inzameling (periodiciteit :
zeswekelijks) € 15.465;
BESLUIT:
Artikel 1: in het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen en haar deelname aan de opdrachthoudende
vereniging EcoWerf, beheersoverdracht te doen aan EcoWerf om met ingang van 1
januari 2018 de in roze zakken aangeboden zachte plastics in te zamelen via de huisaan-huis methode (nr 32.a van de aanstiplijst);
Artikel 2: beheersoverdracht te doen voor de verwerking van zachte plastics (nr.32 b);
Artikel 3: beheersoverdracht te doen voor de verwerking van harde plastics (nr.32.c);
Artikel 4: EcoWerf hiervan in kennis te stellen;
Artikel 5: de toezichthoudende overheid hiervan in kennis te stellen.

6. Aanpassing beheersovereenkomst gemeente-OCMW (samenvoeging technische dienst)
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het raadsbesluit ter zake dd 08.12.2013 (laatste aanpassing);
Overwegende dat de samenvoeging van de technische dienst van de gemeente en de van
het OCMW praktische en schaalvoordelen biedt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het artikel 12 van de beheersovereenkomst gemeente/OCMW wordt aangepast
als volgt :

Gemeente en OCMW Hoegaarden hebben één samengevoegde technische dienst, die
instaat voor het onderhoud van het gemeentelijk openbaar domein, gebouwen en
patrimonium van gemeente en OCMW en tevens voor alle werken die in eigen beheer
uitgevoerd (kunnen) worden.
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7.Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst
– Gemeenschappelijke Sociale Dienst
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor bijzondere
socialezekerheidsstelsels, door de Federale Pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden
van de Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van
27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten, een offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft
georganiseerd;
Gelet op de kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
18.09.2017;
Gelet op het protocol van akkoord/niet-akkoord van het overlegcomité dd. 20.09.2017
BESLUIT:
Artikel 1: Het gemeentebestuur Hoegaarden zal toetreden tot de collectieve verzekering
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met
AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01.01.2018
Art.2: Het bestuur neemt de premie van de verzekering volledig ten laste in de
“uitgebreide formule” voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden met een
contract va onbepaalde duur en dit vanaf hun aanstelling.
De personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een
vervangingscontract kunnen, na een aaneengesloten tewerkstelling van 1 jaar
aansluiten. De toezichters van GBS, die met een contract voor een lopend schooljaar in
dienst genomen zijn, openen het recht op een hospitalisatieverzekering vanaf het
ogenblik dat zij 12 maanden actieve dienst hebben.
Art.3: Het bestuur biedt de hospitalisatieverzekering ook aan de gezinsleden en de
gepensioneerde personeelsleden. De kosten hiervan worden niet ten laste genomen door
het bestuur.
Art.4: De nodige kredieten hiervoor worden voorzien op de begroting.
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Art.5: De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het
aangesloten bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het
lastenboek – FPD/S300/2017/03, in acht te nemen.
Art.6: Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.

*** De zitting wordt gesloten om 20.15 u

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS
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