RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING van 22 januari 2019
Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot,
M. Matthijs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, K. Hendrickx, E. Ylen, Raadsleden.
Bart Hendrix, algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
1- Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van 02.01.2019 goed.

2. OCMW-financiën : goedkeuring budget 2019
DE RAAD
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel
Besluit van 1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten,
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot
de opmaak van de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleidsen beheerscyclus;
Gelet op het bijgevoegde OCMW-budget 2019 ;
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën;
BESLUIT
art. 1 Het OCMW-budget 2019 wordt goedgekeurd.
art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken.

3.Aanduiding vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven van
27.03.2019
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente/OCMW bij Interleuven;

Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers
van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 27.03.2019 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient
te worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Interleuven zal worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23.01.2019
Gelet op de bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Kris Hendrickx behaalt 14 stemmen
AV plaatsvervanger : Joris Verbaeten behaalt 14 stemmen
De OCMW-raad besluit:
Artikel 1:
De heer Kris Hendrickx, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger op de algemene
vergadering van Interleuven van 27.03.2019.
De heer Joris Verbaeten, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend-vertegenwoordiger
op de algemene vergadering van Interleuven van 27.03.2019

4.Aanduiding van vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke
dienst voor preventie en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij
beslissing van 19 december 2018 van de bijzonder algemene vergadering van Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;

Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot
de oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk waarbij de gemeente Hoegaarden is aangesloten;
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van
de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het
dagelijks beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg (FOD – WASO);
Overwegende dat er vanuit het OCMW een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GDPBW moet aangeduid worden;
Gelet op de bespreking;
De OCMW-raad besluit:

Gelet op de uitslag van de stemming:
Mies Matthijs behaalt 10 stemmen en Philip Collaers behaalt 7 stemmen
Artikel 1:
Mevrouw Mies Matthijs aan te duiden om het OCMW Hoegaarden te vertegenwoordigen
in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op
het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur.
Artikel 2:
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW en
aan de OCMW- vertegenwoordiger.

5. OCMW-raadsbeslissing tot goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering
IGO div van 29 maart 2019, tot bepaling van de afgevaardigde en diens mandaat voor de
algemene vergadering van 29 maart 2019 en tot aanduiding van de vertegenwoordigers
van de gemeente in de bestuursorganen van IGO div.
De OCMW-raad,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet het lokaal bestuur van 22 december
2017;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Hoegaarden waarbij
werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de
dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven

Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere
organen;
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.
Voor de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te
beslissen. Een deelnemer kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur
aanduiden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke
algemene vergadering door de bevoegde raad van de deelnemer gebeuren.
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin
wordt bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de
algemene vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden
met volgende verdeling van de mandaten:
 Eén bestuurder voor Aarschot.
 Eén bestuurder voor Tienen.
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge
 Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem
Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee
derden van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal
van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze
voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van
voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer
dan één gemeente, geldt de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij
zelf deel uitmaken. De kandidaten die het maximum van twee derden van hetzelfde
geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad,
worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is
voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal
bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO,
kan een algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur
en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer heeft 1 lid in het algemeen comité.
Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de
schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger,

verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere leden van de vereniging wordt
het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd door de algemene
vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de ondervoorzitters van de
raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.
Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin
wordt bepaald dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene
vergadering die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3
maanden van het jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van
de intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 21.12.2018
3. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Goedkeuring deontologische code
5. Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering
van IGO
 Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten
(15 bestuurders)
 Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
gemeenten (maximum 5 bestuurders)
 Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
6. Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering
van IGO
7. Varia
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de uitslag van de stemming:
AV : Kris Hendrickx behaalt 10 stemmen en Lucia Dotremont behaalt 7 stemmen
AV plaatsvervanger : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen en Lucia Dotremont behaalt
7 stemmen
Algemeen comité : Filip Havet behaalt 10 stemmen en Lucia Dotremont behaalt 7
stemmen
BESLUIT:
Artikel 1
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2 – Beslist om de heer Kris Hendrickx, raadslid, voor te dragen als afgevaardigde
voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. De heer Kris Hendrickx,
raadslid, krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
goed te keuren. De heer Kris Hendrickx, raadslid zal het OCMW vertegenwoordigen voor
de hele legislatuur. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet voor
elke algemene vergadering door de OCMW-raad gebeuren. Beslist om mevr Evelien
Janssens, raadslid, voor te dragen als plaatsvervangend afgevaardigde voor de
buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019
Artikel 3

Aan de afgevaardigde van het OCMW wordt een bijzonder mandaat toegekend om de
voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.
Artikel 4
Het OCMW gaat akkoord dat enerzijds de heer Joris Verbaeten, raadslid Hoegaarden,
voor de periode 2022-2024 en anderzijds Marc Richelle, raadslid Landen, voor de periode
2019-2021, naast de cluster van gemeenten/gemeente Landen/Hoegaarden ook het
OCMW Hoegaarden vertegenwoordigt in de raad van bestuur van de intergemeentelijke
vereniging IGO.
Artikel 5
De heer Filip Havet, schepen van sociale zaken, wordt, tot de algemene vergadering
volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen als lid van het algemeen
comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.

6. Aanduiding Lokale adviescommissie (LAC) afgevaardigde
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet het lokaal bestuur van 22 december
2017;
Met de start van het nieuwe jaar en de nieuwe legislatuur in uw lokaal bestuur, is het
noodzakelijk dat ook in de Lokale Adviescommissie (LAC) één of meerdere
vertegenwoordigers worden aangeduid door de OCMW-raad.
De Vlaamse Regering besliste op 21/12/2018 dat de mandataris die namens het lokaal
bestuur in de LAC zal zetelen in de toekomst een lid dient te zijn van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
Bij voorkeur gebeurt de aanstelling van deze perso(o)n(en) tijdens een OCMW-raad in
januari 2019 of ten laatste in februari 2019 zodat de LAC-werking zonder onderbreking
verder kan georganiseerd worden.

Gelet op de uitslag van de stemming:
effectief : Filip Havet behaalt 10 stemmen en Sarah Dumoulin behaalt 7 stemmen
plaatsvervanger: Sarah Dumoulin behaalt 17/17 stemmen
BESLUIT
Dhr Filip Havet, voorzitter BCSD, wordt aangesteld tot afgevaardigde in het LAC.
Mevr Sarah Dumoulin, lid BCSD, wordt aangesteld tot plaatsvervangend afgevaardigde
in het LAC.

7.Goedkeuring huishoudelijk reglement OCMW-raad.
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet het lokaal bestuur van 22 december
2017;

Gelet op de ontwerptekst betreffende het huishoudelijk reglement OCMW-raad,
bijgevoegd in bijlage;
Overwegende dat deze tekst gebaseerd is op het modelreglement aangeboden door de
VVSG;
BESLUIT
ENIG ARTIKEL : Het bijgevoegde huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad wordt
integraal goedgekeurd.

*** De zitting wordt gesloten om 22u18

***

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

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

