NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 21 FEBRUARI 2019
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Joris De Vriendt, Geert Janssens: raadsleden

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 21.33 uur.
Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 31.01.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 31.01.2019 worden goedgekeurd.

2. Bijzondere algemene vergadering Interleuven dv van 27.03.2019: agenda en
mandaatverlening aan de vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij Interleuven dv;
Gelet op de statuten van Interleuven dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven dv op
27.03.2019 en die volgende agenda bevat:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 19.12.2018.
3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten.

4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en
Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven dv op
27.03.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau.
2.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 19.12.2018.
3.
Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten.
4.
Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark
Haasrode en Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en
goedkeuring ontwerpstatuten.
Art. 2.
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven dv van 27.03.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband
met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven dv, Brouwersstraat
6, te 3000 Leuven.
3. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 20.03.2019: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan de vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
20.03.2019 en die volgende agenda bevat:
1. Toetredingen en uittredingen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitredingen
3. Benoeming raad van bestuur
4. Mededelingen
Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
20.03.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Toetredingen en uittredingen
2.
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitredingen
3.
Benoeming raad van bestuur
4.
Mededelingen
Varia
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv van 20.03.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TMVS dv, p/a TMVW
stropstraat, 1 te 9000 Gent.

4. Buitengewone algemene vergadering IGO dv van 29.03.2019: agenda en mandaatverlening
aan de vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij IGO dv;
Gelet op de statuten van IGO dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van IGO dv op 29.03.2019
en die volgende agenda bevat:
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 de 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
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGO dv op
29.03.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
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



Art. 2.

Art. 3.

Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15
bestuurders)

Benoeming van de 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
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGO dv van 29.03.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO dv, De Vunt 17, te 3220
Holsbeek.

5. Herbevestiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO Div en het OCMW met
betrekking tot het energiehuis.
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.;
Gelet op het Energiedecreet van 08.05.2009, artikel 8.2.2., ingevoegd bij het decreet van 19.12.2014
en gewijzigd bij het decreet van 03.07.2015, artikel 8.3.1/1, ingevoegd bij het decreet van 17.02.2017,
artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20.12.2016, artikel 8.4.2, ingevoegd bij het
decreet van 17.02., artikel 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3, hersteld bij het decreet van 16.11.2018;
Gelet op het Energiebesluit van 19.11.2010;
Overwegende dat het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20.12.2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op
staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het
beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen van toepassing is op
de vergoedingen die in dit besluit vervat zijn;
Gelet op de voorwaarden en taken voor de energiehuizen zoals bepaald in het Energiebesluit van
19.11.2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14.12.2018 met betrekking tot de wijziging van de
energielening en de uitbreiding van de taakstelling van de Vlaamse Energiehuizen;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 20.10.2011waarin de samenwerkingsovereenkomst
tussen IGO en de gemeente betreffende het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE),
thans Vlaamse energielening, werd goedgekeurd;
Gelet op de in bijlage opgenomen nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het
OCMW m.b.t. het Energiehuis;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16.11.2018 waarin werd
bepaald dat de gemeenten conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol krijgen voor
het woonbeleid op hun grondgebied;
Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van
16.11.2018 m.b.t. de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van de gemeenten op het vlak van
wonen;
Gelet op artikel 8, §4 van hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16.11.2018
waarin is bepaald dat de gemeenten een partnerschap dienen aan te gaan met het lokaal actieve
Energiehuis;
Overwegende dat een Energiehuis rechtspersoonlijkheid en een erkenning als kredietverstrekker en
daartoe specifiek opgeleide en gecertifieerde medewerkers dient te hebben;
Overwegende dat IGO DIV over de nodige erkenningen beschikt en optreedt als Energiehuis voor alle
gemeenten uit het arrondissement Leuven;
Overwegende dat de uitvoering van de overeenkomst ingaat op 01.01.2019 voor maximum 10 jaar en
dat deze jaarlijks opzegbaar is mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor het
einde van elk werkingsjaar;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het OCMW vervalt bij het
vervallen van de samenwerkingsovereenkomst inzake het Energiehuis tussen IGO DIV en het Vlaams
Energie Agentschap (VEA);

Overwegende dat Vlaanderen aan de inwoners van de bij het Energiehuis aangesloten gemeenten
goedkope leningen kan aanbieden voor energiebesparende maatregelen in hun woning, voor zover ze
behoren tot de in het besluit omschreven doelgroep;
Overwegende dat het Energiehuis bijkomende subsidies kan aanvragen binnen het kader van
vernieuwende en experimentele activiteiten zoals vermeld in Art. 7.9.3/2 §1 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat inwoners graag hun woning energiezuiniger willen maken, maar dat ze niet allemaal
over de nodige middelen beschikken om de nodige werken te laten uitvoeren;
Overwegende dat het OCMW via de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis ook voldoet
aan de vraag van de verschillende overheden om energiebesparende maatregelen te stimuleren;
Overwegende dat het Energiehuis naast het verstrekken van een Vlaamse energielening instaat voor
de uitvoering van de in het Energiebesluit vastgelegde basistaken voor de Energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV lokale partnerschappen kan aangaan m.b.t. de
gedeeltelijke uitvoering van basistaken zoals vermeld art. 8, onderafdeling II. §1 en §2 in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 14.12.2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010, wat
betreft de energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van
14.12.2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010, enerzijds vergoedingen ontvangt voor
het verstrekken en beheren van energieleningen en anderzijds vergoedingen ontvangt voor de
uitvoering van de basistaken;
Overwegende dat de Vlaamse Regering verwacht dat het Energiehuis de streefwaarden en mijlpalen
voor de prestaties die verbonden zijn aan de basistaken weergeeft in een meerjarig perspectief en
deze opneemt in een addendum bij de bestaande of nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het
Vlaams Energie Agentschap;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het OCMW betreffende de
Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de ondertekening van
een nieuwe overeenkomst waarin IGO DIV het lokale Energiehuis is en naast het
verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor de uitvoering
van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen zoals bepaald in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14.12.2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19.11.2010. In
overleg met en na goedkeuring van de deelnemende gemeenten kan het Energiehuis
bijkomende subsidies aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap voor vernieuwende en
experimentele activiteiten.
Art. 2.
IGO DIV mag voor de uitvoering van de basistaken beroep doen op lokale partners en legt
de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkingsovereenkomst met die betreffende
partners. Uiteraard kunnen gemeenten en OCMW’s potentiële partners suggereren aan IGO
div.
Art. 3.
§1. Het OCMW gaat er mee akkoord dat het Energiehuis van IGO DIV de van het VEA of via
andere kanalen verkregen middelen gebruikt om te voldoen aan de minimale uitvoering van
de basistaken van het Energiehuis.
§2. Het OCMW stemt er mee in dat het lokaal actieve IGS nauw samenwerkt met het
Energiehuis met het oog op het organiseren van een uniek loket waar klanten terecht
kunnen voor zowel hun woon- als energievragen.
§3. Aangezien de middelen voor de basistaken van het energiehuis aan verandering
onderhevig zijn (vanaf 2020 geen subsidies meer via kanaal wonen, dalende coördinatiekost
IGO div doorheen de tijd, …) zal de financiële impact van de samenwerkingsovereenkomst
met het OCMW jaarlijks voor de start van het nieuwe kalenderjaar herbekeken worden.

Art. 4.

De algemeen directeur en de voorzitter van vast bureau, bij delegatie, ondertekenen de
nieuwe overeenkomst m.b.t. het Energiehuis voor het OCMW.

6. IGO: aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging IGO;
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.
Overwegende dat het OCMW per schrijven van 24.12.2018 werd opgeroepen om deel te nemen aan
de buitengewone algemene vergadering van IGO die op 29.03.2019 plaatsheeft te 3460 Bekkevoort,
de bibliotheek van Bekkevoort, E. Coolstraat 17A;
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden
voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Arlette Sannen (vertegenwoordiger)
- Koen Vranken (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Arlette Sannen
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Koen Vranken
Ja:
20
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, OCMWraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Koen Vranken, wonende te
Vossekotstraat 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, OCMW-raadslid, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de
(Buitengewone) Algemene vergaderingen van IGO dv voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de dienstverlenende vereniging
IGO, ter attentie van het secretariaat, De Vunt 17, te 3220 Holsbeek.
7. Beleidsgroep en kredietcommissie van het energiehuis: aanstelling van een lid en
plaatsvervangend lid.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de herbevestiging van de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO div en de gemeente met betrekking tot het energiehuis,
inzonderheid artikel 8;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (lid)
- Inne Pauwels (plaatsvervangend lid)
Geert Janssens
Ja:
25

Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Inne Pauwels
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, OCMW-raadslid,
wordt aangeduid als lid en Inne Pauwels, wonende te Abdijstraat 10, 3271 ScherpenheuvelZichem, lid van het vast bureau, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid van het OCMW
om deel te nemen aan de beleidsgroep en de kredietcommissie van het energiehuis.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, t.a.v. Johan Eyben, De
Vunt 17, te 3220 Holsbeek.

8. Interleuven: aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Overwegende dat het OCMW per schrijven van 24.01.2019 werd opgeroepen om deel te nemen aan
de bijzonder algemene vergadering van Interleuven die op 279.03.2019 plaatsheeft te 3000 Leuven,
de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6;
Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid kunnen worden
voor de volledige duurtijd van de legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
23
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, OCMW-raadslid,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, wonende te Groenstraat 53, 3270
Scherpenheuvel-Zichem, lid van het vast bureau, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de (Buitengewone) Algemene
vergaderingen van Interleuven dv voor de periode van heden tot het einde van de
legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de dienstverlenende vereniging
Interleuven, ter attentie van het secretariaat, Brouwersstraat 6, te 3000 Leuven.
9. TMVS dv: aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;

Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
20.03.2019, waarin de agenda werd meegedeeld:
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Kris Peetermans (vertegenwoordiger)
- Tony Vancauwenbergh (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Kris Peetermans
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, lid van
het vast bureau, kris.peetermans@scherpenheuvel-zichem.be wordt aangeduid als
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de (Buitengewone) Algemene
vergaderingen van TMVS dv voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Art. 2.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, lid
van het vast bureau, tony.vancauwenbergh@scherpenheuvel-zichem.be wordt aangeduid
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de
(Buitengewone) Algemene vergaderingen van TMVS dv voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TMVS dv, ter attentie van
TMVW, Stropstraat, te 9000 Gent.
10. Wonen aan de Demer ilv: aanstelling van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor het beheerscomité.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 28.05.2013 betreffende de aangepaste statuten van
de interlokale vereniging ‘Wonen aan de Demer’;
Overwegende dat het OCMW afvaardiging dient aan te wijzen voor het beheerscomité van de
interlokale vereniging Wonen aan de Demer;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (afgevaardigde)
Manu Claes (plaatsvervangend afgevaardigde)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Manu Claes
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, lid van het vast bureau, wonende te Maasstraat 3, 3272
Scherpenheuvel-Zichem wordt afgevaardigd voor het beheerscomité van interlokale
vereniging Wonen aan de Demer voor de periode van heden tot het einde van de legislatuur.
Art. 2.
Manu Claes, voorzitter van het vast bureau, wonende te Mettebeemden 6, 3272
Scherpenheuvel-Zichem wordt plaatsvervangend afgevaardigd voor het beheerscomité van

Art. 3.

interlokale vereniging Wonen aan de Demer voor de periode van heden tot het einde van de
legislatuur.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan interlokale vereniging Wonen aan de Demer, De
Vunt 17, 3220 Holsbeek.

11. CVBA Diest-Uitbreiding: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW vennoot is van de CVBA Diest-Uitbreiding;
Overwegende dat het OCMW een vertegenwoordiger dient aan te duiden om het OCMW te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van CVBA Diest-Uitbreiding;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ursula Bervoets (vertegenwoordiger)
Ursula Bervoets
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ursula Bervoets, wonende te Martensstraat 6, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW bij de algemene vergaderingen van de
CVBA Diest-Uitbreiding voor de periode van heden tot het einde van de legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van CVBA Diest-Uitbreiding, Bergveld 29, 3290 Diest.
12. CVBA Diest-Uitbreiding: aanstelling van een bestuurder.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW vennoot is van de CVBA Diest-Uitbreiding;
Overwegende dat de stad en het OCMW samen een bestuurder dienen aan te duiden om de stad en
het OCMW te vertegenwoordigen op de Raad van Bestuur van CVBA Diest-Uitbreiding;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Lieve Van Den Berghe (bestuurder)
Lieve Van Den Berghe
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Lieve Van Den Berghe, wonende te Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als bestuurder van de stad en het OCMW in de Raad van Bestuur van CVBA
Diest-Uitbreiding voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van CVBA Diest-Uitbreiding, Bergveld 29, 3290 Diest.
13. VVSG: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten;
Overwegende dat een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger moeten
worden aangeduid om het OCMW te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de vzw
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
22
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, OCMW-raadslid,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, wonende te Groenstraat 53, 3270
Scherpenheuvel-Zichem, lid van het vast bureau, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten,
Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel.
14. Ethias: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij Ethias Gemeen Recht, onderlinge
verzekeringsmaatschappij;
Overwegende dat het OCMW dient over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger die het
OCMW vertegenwoordigt op de algemene vergaderingen van Ethias Gemeen Recht;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
- Geert Janssens
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Ethias Gemeen Recht, onderlinge verzekeringsmaatschappij.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Ethias Gemeen Recht, rue des
Crosiers 24 te 4000 Luik.
15. Watering van de acht beken: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen.
Gelet op decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het OCMW lid is van de Watering van de acht beken;
Overwegende dat het OCMW een vertegenwoordiger dient af te vaardigen voor de algemene
vergaderingen van de Watering van de acht beken;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen.
Ja:
24

Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, voorzitter OCMW-raad, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271
Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van de Watering van de acht beken voor de periode van heden tot het einde
van de legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt bezorgd aan Agentschap voor Binnenlands Bestuur Vlaams-Brabant,
Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven.
16. Wijziging van het reglement voor de premies voor voetverzorging.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op art. 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat de raad
voor maatschappelijk welzijn exclusief bevoegd is voor de vaststelling van de reglementen van het
OCMW en dat deze bevoegdheid niet kan gedelegeerd worden aan een ander orgaan;
Gelet op art. 113 laatste lid van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 waarbij het
bijzonder comité voor de sociale dienst op eigen initiatief een niet bindend advies kan geven o.m. aan
de raad voor maatschappelijk welzijn over het OCMW-beleid;
Overwegende dat het aangewezen is dat het bijzonder comité voor de sociale dienst een advies geeft
aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de voorstellen tot vaststelling of wijziging van
reglementen van het OCMW, aangezien het bijzonder comité voor de sociale dienst op grond van de
reglementen vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn de individuele beslissingen tot
maatschappelijke dienstverlening moet nemen;
Gelet op het besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 04.02.2019 waarbij het
bijzonder comité voor de sociale dienst adviseert het reglement voor de premies voor voetverzorging
te wijzigen en waarbij dit voorstel van wijziging van het reglement voor de premies voor voetverzorging
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het raadsbesluit van 09.12.2013 houdende de vaststelling van het reglement voor de
premies voor voetverzorging;
Overwegende dat art. 4 van het huidige reglement voorziet in een tussenkomst voor voetverzorging
aanvullend tot een korf van 30 euro per kalenderjaar op de mogelijke tussenkomsten voor
voetverzorging bij het ziekenfonds van de hulpvrager en dat, indien de hulpvrager van zijn
ziekenfonds minder dan een korf van 30 euro per kalenderjaar tussenkomst voor voetverzorging kan
genieten, het OCMW het restsaldo tot aan de korf van 30 euro per kalenderjaar aan de hulpvrager
betaalt d.m.v., een bon, uitgereikt door het OCMW;
Overwegende dat met ingang van 01.01.2019 een aantal ziekenfondsen hun tussenkomsten voor
voetverzorging heeft aangepast en slechts een tussenkomst verleent onder bepaalde voorwaarden
aan bepaalde categorieën van personen;
Overwegende dat het bedrag van de tussenkomst voor voetverzorging van 30 euro per kalenderjaar al
geruime tijd niet meer is aangepast en voorgesteld wordt dit bedrag te verhogen naar 50 euro per
kalenderjaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 4 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De premies voor voetverzorging van het OCMW zijn aanvullend tot een korf van 50 euro per
kalenderjaar op de mogelijke tussenkomsten voor voetverzorging bij het ziekenfonds van de

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

hulpvrager. Indien de hulpvrager van zijn ziekenfonds minder dan een korf van 50 euro per
kalenderjaar tussenkomst voor voetverzorging kan genieten, betaalt het OCMW het
restsaldo tot aan de korf van 50 euro per kalenderjaar aan de hulpvrager. De voorwaarden
van het ziekenfonds van de hulpvrager die geldig zijn op 01 januari van het uitgiftejaar van
de kaart vermeld in art. 5 worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de mogelijke
tussenkomsten voor voetverzorging bij het ziekenfonds van de hulpvrager.”
Art. 5 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“Op aanvraag van de hulpvrager wordt een kaart afgeleverd door het OCMW, na onderzoek
van de voor te leggen stukken vermeld in art. 1. Op de kaart wordt de naam van de
hulpvrager vermeld evenals de uitgiftedatum. Deze kaart wordt voor afgifte gevalideerd met
de handtekening van de verantwoordelijke medewerker op het OCMW.”
Art. 7 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“Na elke behandeling zullen zowel de hulpvrager als de pedicure eigenhandig op de kaart de
datum van elke pedicurebeurt vermelden en elke pedicurebeurt handtekenen. Onvolledig of
foutief ingevulde en onleesbare kaarten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.”
Art. 8 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De kaart vervalt op 31 december van het jaar van uitgifte, deze vervaldatum is vermeld op
de kaart. Kaarten voor behandeling buiten de geldigheidsduur ervan zullen niet in
aanmerking komen voor terugbetaling. Een nieuwe kaart zal slechts afgeleverd worden na
het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige kaart.”
Art. 9 van het reglement voor premies voor voetverzorging zoals vastgesteld bij raadsbesluit
van 09.12.2013 wordt als volgt gewijzigd:
“De hulpvrager bezorgt de ingevulde kaart aan het OCMW uiterlijk vóór 1 maart volgend op
het kalenderjaar waarop de kaart betrekking heeft. Deze kaart dient vergezeld te worden van
een attest afgeleverd door het ziekenfonds waarin het bedrag van de tussenkomst uitbetaald
voor het betreffende jaar door het ziekenfonds wordt vermeld. De uitbetaling van de premie
gebeurt aan de hulpvrager na de indiening van beide documenten (kaart en attest).
Kaarten die laattijdig worden binnengebracht worden niet meer uitbetaald.”

17. Vaststelling van het maximumbedrag van een dringende steun voor het verlenen van een
huurwaarborg.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 04.02.2019 tot goedkeuring
van het huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst, inzonderheid art.
28§2 van dit huishoudelijk reglement;
Overwegende dat de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst via dringende steun
een geldelijke steunverlening aan een hulpvrager kan toekennen die per hulpvrager per maand echter
niet méér mag bedragen dan het bedrag van het leefloon van de categorie van de hulpvrager, tenzij
de dringende steun het verlenen van een huurwaarborg of de tussenkomst van het OCMW in
begrafeniskosten via een principiële toezegging voor de begrafenisondernemer betreft;
Overwegende dat het maximumbedrag van een dringende steun voor het verlenen van een
huurwaarborg en voor de ten laste neming van begrafeniskosten wordt bepaald bij besluit van de raad
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.11.2010 tot wijziging van het
maximumbedrag van de huurwaarborg in het kader van het verlenen van dringende steun op 1.200
euro of twee maanden huur aan maximaal 600 euro per maand en tot vaststelling van het
maximumbedrag van de tussenkomst van het OCMW in begrafeniskosten op 2.000 euro;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14.07.2015 tot gunning van de
overheidsopdracht “begrafenis en crematieregeling” waarbij de maximumbedragen voor
begrafeniskosten werden vastgesteld en waarbij art. 2 van het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 29.11.2010 tot vaststelling van het maximumbedrag van de tussenkomst
van het OCMW in begrafeniskosten op 2.000 euro impliciet werd opgeheven;
Gelet op het Vlaamse woninghuurdecreet van 09.11.2018, inzonderheid art. 37 waarbij de
huurwaarborg in het kader van woninghuur maximaal drie maanden huur kan bedragen;

Gelet op art. 79bis van het decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode zoals
ingevoegd door het Vlaamse Woninghuurdecreet van 09.11.2018 waarbij de Vlaamse Regering wordt
gemachtigd de voorwaarden te bepalen waaronder woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden een
renteloze huurwaarborglening kunnen aangaan;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2018 tot instelling van een
huurwaarborglening;
Overwegende dat woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden een huurwaarborglening kunnen
aangaan bij het Vlaams Woningfonds onder welbepaalde strikte voorwaarden o.m. maximale
terugbetaling binnen de 24 maanden, bepaalde inkomstengrenzen, geen eigenaar van een woning,
geen registratie bij de Centrale voor kredieten aan particulieren wegens betalingsachterstand,
ingeschreven in bevolkingsregister of met referentieadres, geen sociale woning huren tenzij via een
sociaal verhuurkantoor, maximale bedragen van de huurwaarborg;
Overwegende dat hierdoor het OCMW in bepaalde situaties waarbij de voorwaarden van de
huurwaarborglening niet vervuld zijn, nog steeds een huurwaarborg kan toekennen aan
woonbehoeftige personen en gezinnen via beslissing van het bijzonder comité voor de sociale dienst
en in dringende situaties bij beslissing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale
dienst;
Overwegende dat het huidig bedrag van de maximale huurwaarborg via dringende steun van 1.200
euro niet meer aangepast is aan deze gewijzigde wetgeving waardoor de raad voor maatschappelijk
welzijn een nieuwe beslissing te nemen dient te nemen over het maximale bedrag van de
huurwaarborg via dringende steun;
Overwegende dat de huurprijzen (sterk) gestegen zijn sinds het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 29.11.2010;
Overwegende dat het maximale bedrag van de huurwaarborglening voor een woonbehoeftige persoon
met twee personen ten laste momenteel wettelijk bepaald is op 2.312,50 euro (en voor bepaalde
gemeenten op 2.543,75 euro) waarbij de woonbehoeftige persoon met twee personen ten laste als
een gemiddelde standaard gezinstypologie wordt beschouwd;
Overwegende dat zodoende wordt voorgesteld om het maximale bedrag van de huurwaarborg die de
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan toekennen via dringende steun te
plafonneren op 2.400 euro of drie maanden huur aan 800 euro per maand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het maximumbedrag van een dringende steun voor het verlenen van een huurwaarborg die
de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst kan toekennen wordt
vastgesteld op 2.400 euro of drie maanden huur aan 800 euro per maand.
Art. 2.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.11.2010 tot wijziging van het
maximumbedrag van de huurwaarborg en de tussenkomst in begrafeniskosten via dringende
steun wordt opgeheven.
Mondelinge vragen
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.06 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

