RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING van 17 december 2019
Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot,
M. Matthijs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, E. Ylen, S. Puttemans, Raadsleden.
Bart Hendrix, algemeen directeur

*** De zitting wordt geopend om 20u03 ***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.11.2019 goed.

2. Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Hoegaarden
DE RAAD
Het decreet van 22 december 2017 bepaalt dat gemeente en OCMW voor het einde van het
jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan moeten vaststellen.
Dit gebeurt nu voor de eerste keer volgens het decreet lokaal bestuur voor de periode 20202025.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de nieuwe BBC 2020regelgeving.
De administratie werkt samen met het uitvoerend orgaan het ontwerp van het
meerjarenplan uit. Het managementteam stelt het op in samenspraak met de
verschillende diensten.
Het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 (en de daarbij horende stukken) werden
conform artikel 249 §2 van het DLB tijdig ter beschikking gesteld van de raadsleden door
de algemeen directeur.
De gemeente en OCMW hebben samen een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben elk
hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad
voor maatschappelijk welzijn moet zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen,
rekening houdend met het geïntegreerde beleidsrapport;
Het vroegere jaarlijkse budget is voortaan geïntegreerd in het meerjarenplan. De
ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025
inschrijft voor exploitatie, investeringen en financiering, omvatten ook de kredieten voor
dat jaar. Deze kredieten worden afzonderlijk toegewezen per rechtspersoon (gemeente en
OCMW apart). De autorisatie van de kredieten gebeurt in het schema M3 van het
meerjarenplan 2020-2025.
Juridische gronden:
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Besluit Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de BBC.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 betreffende de BBC.
Het meerjarenplan geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern
en intern te voeren beleid. Verder bevat het eveneens de financiële vertaling hiervan en
de weergave hoe het bestuur het financieel evenwicht zal bewaren. Het meerjarenplan van
gemeente en OCMW vormt een geïntegreerd geheel. De kredieten (op een hoog niveau
vastgesteld) zijn gekoppeld aan doelstellingen, actieplannen en acties.
Het vaststellen van de beleidsrapporten (waaronder het meerjarenplan) behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van de raad. Met de vaststelling van het meerjarenplan geeft de
raad toestemming aan het college/vast bureau om de opgenomen uitgaven en ontvangsten
te verrichten.
Het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Stemmen voor : J.P. Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, L. Minnot, S.
Puttemans, M. Matthijs, E Janssens
Onthoudingen : 0 , Stemmen tegen : H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, L. Fuchs, Ph. Collaers,
Ch. Scheepmans, E. Ylen

Besluit:
Artikel 1 De OCMW-raad keurt zijn deel van het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente
en OCMW goed.
Artikel 2 Het meerjarenplan 2020-2025 voldoet aan de evenwichtsvoorwaarden gesteld in
het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 3 Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, geregeld door het
decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

De zitting wordt van 21u15 tem 21u20 geschorst.
Vanaf punt 3 neemt raadslid Joris Verbaeten deel aan de vergadering.
3 - IGO algemene vergadering 20 december 2019: aanduiding afgevaardigde en bepaling
mandaat
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004,
die als rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op 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.
B E S L U I T:
Artikel 1 - Beslist om Stefan Puttemans, raadslid, voor te dragen als afgevaardigde voor
de statutaire algemene vergadering van 20 december 2019, rekening houdende met artikel
59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001 (onverenigbaarheid tussen het mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere
organen en artikel 22 statuten IGO: onverenigbaarheid tussen mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur)
Artikel 2 - Akkoord te gaan met de voorgestelde agenda.

4. OCMW-personeel : aanpassing rechtspositieregelingen
DE RAAD,
Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd 17.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregelingen van het OCMW-personeel en latere wijzigingen;
Gelet op het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd 13.11.2019;
Op voorstel van het vast bureau;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde OCMW-rechtspositieregelingen
worden goedgekeurd.

5.OCMW-personeel : aanpassing OCMW-arbeidsreglement
DE RAAD,
Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op het bijgevoegde aangepaste OCMW-arbeidsreglement
Gelet op het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd 13.11.2019;
Op voorstel van het vast bureau;
Na bespreking;
BESLUIT:

Art 1 – Het bijgevoegde aangepaste OCMW-arbeidsreglement wordt goedgekeurd.

6.OCMW-personeel : personeelsformatie - actualisaties
DE RAAD,
Gelet op desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op de bijgevoegde aangepaste OCMW-personeelsformatie en het gezamenlijk
organogram
Gelet op het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd 13.11.2019;
Op voorstel van het vast bureau;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde aangepaste OCMW-personeelsformatie en het gezamenlijk
organogram worden goedgekeurd.

7. Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten.
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061;
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN
inhoudende het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met
betrekking tot de omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen
in het kader van wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de
voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN
blijkt dat :
8.1. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen van sociale
zekerheid
kan worden gerealiseerd;
Dat het OCMW als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en
als deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in

de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op
deze diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering
van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door
de eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende
activiteiten’ geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer
toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt
bepaald: “De kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in
art. 3 worden verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend
principe. Voor de aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse
exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project
op te volgen;
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op
01-10-2019):
–

Projectleider/specialist-expert

: 88,00 euro
: (basis na de komma 88,28 euro)

-

Projectmedewerker-expert

: 78,00 euro
: (basis na de komma 78,33 euro)

-

Projectmedewerker

: 72,00 euro
: (basis na de komma 72,12 euro)

-

Administratieve ondersteuning

: 65,00 euro
: (basis na de komma 64,66 euro)

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten,
uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan
wordt tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering
wordt terug uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een
correcte berekening van de uurtarieven plaatsvindt.
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat het
OCMW zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden

omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke
echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden;
Het OCMW kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze
diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst,
gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Dat de OCMW-raad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 3112-2025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het
verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de
exclusieve dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de OCMW-raad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te
kennen;
Op voorstel van het vast bureau;
B E S L U I T:
Artikel 1 – De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van
INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 01-01-2020 tot en met 31-122025, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening :
8.1. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen van sociale
zekerheid
Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het vast bureau wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing.

*** De zitting wordt gesloten om 21u25

***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

