RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING van 1 juni 2021
Aanwezig:
Aanwezig J-P Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster en F. Havet, Schepenen
H. Princen, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, Ph. Collaers,
Ch. Scheepmans, E. Ylen, S. Puttemans, J. Bollens Raadsleden.
Bart Hendrix, algemeen directeur
Verontschuldigd: T. Groeseneken, schepen, L. Dotremont en E. Janssens, raadsleden

*** De zitting wordt geopend om 20u42 ***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 20 april 2021 goed.

2. WZC Villa Hugardis: Indexatie van de dagprijs WZC
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de indexatie dagprijs WZC Villa Hugardis zoals goedgekeurd in de OCMW-raad
van 20 november 2013;
Gelet op de vorige dagprijsindexering van 0,74% die werd uitgevoerd op 01.07.2020;
Overwegende dat het meer aangewezen is om jaarlijks te indexeren, zodat grote
prijsstijgingen na drie of 4 jaar kunnen vermeden worden;
Overwegende dat het behoud van de kwaliteit van zorg in een instelling een zekere
kostprijs met zich meebrengt;
Gelet op de stijgende materiaal- en personeelskosten;
Op voorstel van het Vast Bureau;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Art 1 : De raad gaat akkoord met een indexatie van 0,99 % voor zijn dagprijzen van de
bewonerskamers (kortverblijf + langverblijf) die van toepassing zal zijn vanaf 01.07.2021.
Art 2 : De aanvraag tot indexatie van de dagprijzen zal digitaal gericht worden naar
Agentschap Zorg en Gezondheid via hun e-loket.
Art 3: De dagprijzen worden hierdoor als volgt vastgesteld:

Dagprijs kamer Hoegaardier
Dagprijs kamer niet-Hoegaardier
Dagprijs 2-persoonskamer Hoegaardier
Dagprijs 2-persoonskamer niet-Hoegaardier

Huidige dagprijs
tot 30.06.2021
€ 53,11
€ 56,54
€ 49,08
€ 50,59

Indexatie
met 0,99 %
+ € 0,53
+ € 0,56
+ € 0,49
+ € 0,50

Nieuwe dagprijs
vanaf 01.07.2021
€ 53,64
€ 57,10
€ 49,57
€ 51,09

Art 4: Deze beslissing wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur (art 285 en 286) en schriftelijke gecommuniceerd aan de bewoners 30 dagen voor
ingang van de indexatie.

3.Mandatering en goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van
Interleuven op 16 juni 2021
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 OCMW-raadsbeslissing van 10 september 2019 en 22 januari 2019 tot
aanstelling van respectievelijk de heer Stefan Puttemans, als vaste vertegenwoordiger
en de heer Joris Verbaeten, als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van
Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 31 maart 2021 voor de algemene vergadering van Interleuven
op woensdag 16 juni 2021 om 19.00 uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering van Interleuven volgende
punten bevat:
Dagorde
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 16.12.2020
3. Verslag over de activiteiten 2020
4. Jaarrekening per 31.12.2020 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat samenwerkingsovereenkomst stad Leuven
8. Diversen
Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen ter zake het volgende standpunt inneemt.

BESLUIT
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 16 juni 2021 Interleuven als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

4.OCMW-raadsbeslissing tot goedkeuring agenda algemene vergadering IGO div van 25
juni 2021 en mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente

DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Gelet op de OCMW-raadsbeslissingen van 10 september 2019 en 22 januari 2019 en tot
respectievelijke aanstelling van de heer Stefan Puttemans, als vertegenwoordiger van de
gemeente in de (bijzondere) algemene vergaderingen en Joris Verbaeten als zijn
plaatsvervanger.
Gelet op de uitnodiging bij brief van 20 april 2021 tot de algemene vergadering van IGO
div op 25 juni 2021;
Gelet op de ter beschikking gestelde documenten;
Op voorstel van het vast bureau;
Gelet op de uitslag van de stemming:
BESLUIT:
Artikel 1
De agenda van de algemene vergadering van 25 juni 2021 van de intergemeentelijke
vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Aan de afgevaardigde van het OCMW, in casu Stefan Puttemans en Joris Verbaeten
(plaatsvervanger) wordt een mandaat toegekend om de voorgestelde agendapunten goed
te keuren.

5.Personeelsbeleid - Delegatie bevoegdheid personeelsformatie, organogram,
reglementen personeelsaangelegenheden aan vast bureau
DE RAAD

Regelgeving
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

Feiten, context en argumentatie
Overeenkomstig artikel 161 decreet lokaal bestuur stellen de gemeenteraad en de
OCMW-raad het organogram vast.
Overeenkomstig artikel 186 decreet lokaal bestuur stelt de gemeenteraad de
rechtspositieregeling vast.
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van rechtswege van toepassing op
het personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de

gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente. Voor
andere personeelsleden van het OCMW stelt de raad voor maatschappelijk welzijn een
eigen rechtspositieregeling vast.
De OCMW-raad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van de rechtspositieregeling en
het organogram delegeren aan het vast bureau.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 gaat door op het elan om meer ruimte
te maken voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren en
maakt naast de delegatie van de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden (d.i. de
rechtspositieregeling, arbeidsreglement, personeelspolicies, ...), ook nog de verdere
delegatie van de formatie en het organogram mogelijk. Daardoor kan ook sneller en
flexibeler omgesprongen worden met wijzigingen in taken/opdrachten, behoeften die een
impact hebben op de organisatie van de diensten.
Volgens artikel 41, tweede lid, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
kan de raad de bevoegdheid met betrekking tot (onder meer) het organogram, de
personeelsformatie en de reglementen i.v.m. personeelsaangelegenheden delegeren naar
het vast bureau. De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur zelfs niet
meer opgelegd als een verplicht instrument. Het is opportuun om de bevoegdheid voor de
vaststelling van de reglementen inzake personeelsaangelegenheden (d.i.
rechtspositieregeling, arbeidsreglement, diverse personeelspolicies, ...) te verstrekken
aan het vast bureau. Wat rechtspositieregeling betreft blijven de minimale voorwaarden
vastgelegd door de decreetgever. Daarnaast is het enerzijds in het kader van wijzigende
regelgeving, anderzijds om te kunnen (bij)sturen wat betreft de dagdagelijkse werking
wenselijk dat er snel kan gehandeld worden en dat nodige wijzigingen aan de
rechtspositieregeling e.a. meteen kunnen doorgevoerd worden. Het betreft trouwens
vaak maar beperkte wijzigingen doch ook deze dienen conform opgenomen te zijn om
toepassing te kunnen hebben. In het bijzonder in het WZC moeten er vaak aanpassingen
kunnen doorgevoerd worden;
Gezien de geïntegreerde samenwerking van de gemeente- en OCMW-diensten wordt
voorgesteld om voorgestelde delegatie van bevoegdheden toe te passen in beide besturen.

Stemmen voor: JP Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, F. Havet, J. Verbaeten,
L. Minnot, M. Matthijs, S. Puttemans, J. Bollens, Stemmen tegen: Ph. Collaers,
Ch. Scheepmans, E. Ylen, H. Princen, L. Fuchs
Besluit
Artikel 1: De bevoegdheden voor de vaststelling van de reglementen inzake
personeelsaangelegenheden (d.i. rechtspositieregeling, arbeidsreglement,
personeelspolicies, e.a.), het organogram en de personeelsformatie te delegeren aan het
vast bureau.
Artikel 2: Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de raad.

*** De zitting wordt gesloten om 20u44 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

