NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 27 MEI 2021
Aanwezig:

Arlette Sannen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
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;
Jan Boeckx, Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Ursula Bervoets, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh,
Christini Gounakis, Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, AnneSophie Weckx, Simone Simons: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Arlette Sannen, opent de vergadering om
23.04 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 22.04.2021;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken,
Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Brigitte Gielen, Christini Gounakis
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De notulen van de zitting van 22.04.2021 worden goedgekeurd.
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
De raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de coronamaatregelen.
3. Algemene vergadering TMVS dv van 15.06.2021: 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;
Overwegende dat de algemene vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden via interactieve videoconferencing (i.c. ZOOM);
Gelet op de brief van 01.04.2021 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van TMVS
van 15.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de
overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijke reglement
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
Varia en mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv 15.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en
de overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020.
b.Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijke reglement
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur
Varia en mededelingen.
Art. 2. De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
TMVS dv van 15.06.2021 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 TMVS dv, p/a TMVW
stropstraat, 1 te 9000 Gent.

4. Algemene vergadering Interleuven van 16.06.2021: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan 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;
Gelet op de statuten van Interleuven;
Gelet op de brief van 31.03.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van Interleuven
van 16.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 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. Vervanging leden raad van bestuur
8. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven
9. Diversen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven van 16.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 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. Vervanging leden raad van bestuur
8. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad
Leuven
9. Diversen
Art. 2.

De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 16.06.2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen

Art. 3.

genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te behandelen
agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6
te 3000 Leuven.

5. Algemene vergadering IGO DIV van 25.06.2021: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
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 DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Gelet op de brief van 20.04.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO DIV op
25.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart
2025
- Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam
uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
- Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO DIV van 25.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 –
maart 2025
- Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag
nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021

Art. 2.

Art. 3.

6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
- Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
IGO DIV van 25.06.2021 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 DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

6. Samenwerkingsovereenkomst voor de bedeling van warme maaltijden aan cliënten van het
OCMW.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de samenwerking met OCMW Laakdal voor de bedeling van warme maaltijden in het kader
van de gegunde overheidsopdracht aan OCMW Laakdal;
Overwegende dat het OCMW Laakdal dagvers bereide maaltijden maakt voor gemiddeld 130 cliënten
per dag van OCMW Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat zowel het OCMW Scherpenheuvel-Zichem als onze cliënten zeer tevreden zijn over
deze maaltijden waardoor we als OCMW de samenwerking met OCMW Laakdal willen continueren;
Overwegende dat OCMW Laakdal evenwel een nieuwe verhoogde prijszetting wenst door te voeren
voor de door hen bereide maaltijden;
Gelet op het besluit van het vast bureau van 03.05.2021 tot principieel akkoord om een horizontale
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met OCMW Laakdal met ingangsdatum 01.07.2021 voor
de bedeling van warme maaltijden aan cliënten van het OCMW en tot principieel akkoord om de
huidige bijdrageschalen voor de cliënten van het OCMW te behouden zoals beslist bij reglement door
de raad voor maatschappelijk welzijn van 19.12.2019;
Gelet op art. 31 wet inzake overheidsopdrachten van 17.06.2016 waardoor het OCMW in het kader
van de juridische rechtsfiguur van de horizontale samenwerking een rechtstreekse en exclusieve
samenwerkingsovereenkomst kan sluiten met OCMW Laakdal, wat een wettelijke voorziene
uitzondering is op het toepassingsgebied van de reglementering overheidsopdrachten;
Gelet op de juridische adviesnota van GD&A van 15.10.2020 betreffende de vier wettelijke
voorwaarden die moeten vervuld zijn op grond van art. 31 wet inzake overheidsopdrachten van
17.06.2016 waardoor een opdracht buiten het toepassingsgebied van de wetgeving
overheidsopdrachten valt;
Overwegende dat die opdracht uitsluitend tussen twee of meer aanbestedende overheden wordt
gesloten in uitvoering van de samenwerking voor de realisatie van hun gemeenschappelijke
doelstellingen, waarbij de invulling van die samenwerking uitsluitend berust op overwegingen in
verband met het openbaar belang en de aanbestedende overheden op de open markt niet meer dan
20 % van de onder die samenwerking vallende activiteiten voor hun rekening nemen;
Overwegende dat het OCMW in toepassing van deze horizontale samenwerking met OCMW Laakdal
een samenwerkingsovereenkomst wenst af te sluiten waarvan het ontwerp in bijlage wordt gevoegd
en waarbij de vermelde voorwaarden voor horizontale samenwerking worden geconcretiseerd;
Overwegende dat het OCMW momenteel een aankoopprijs van 6,82 euro per maaltijd aan OCMW
Laakdal betaalt en gelet op de verhoogde contractuele prijszetting van het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de aankoopprijs van de maaltijden aan Laakdal en de verkoopprijs van de
maaltijden aan onze cliënten momenteel (ongeveer) in evenwicht is, maar dat het OCMW (uiteraard)
wel het saldo van de personeelskosten van de maaltijdbedelers, de voertuigen en de
warmhoudboxen draagt (in 2020 bedroeg dit 78.767 euro);

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19.12.2019 tot goedkeuring van de
reglementen poetshulp, klusjesdienst en maaltijden;
Overwegende dat wordt voorgesteld om de huidige bijdragen van de cliënten te behouden, zodat de
cliënten geen financiële gevolgen ondervinden van de verhoogde prijszetting door OCMW Laakdal;
Overwegende dat door de contractueel overeen te komen prijszetting/verhoging door OCMW
Laakdal het OCMW dan ook bijkomend het saldo van de aankoopprijs van de maaltijden aan OCMW
Laakdal ten laste zal nemen;
Gelet op de bijgevoegde simulatie van de kostprijs ten laste van het OCMW bij behoud van de
bijdragen van de cliënten;
Gelet op het ontwerp van horizontale samenwerkingsovereenkomst met OCMW Laakdal voor de
bedeling van warme maaltijden zoals bijgevoegd in bijlage;
Gelet op het visum afgeleverd door de financieel directeur op 11.05.2021;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Christini Gounakis, Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, AnneSophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Het OCMW sluit de horizontale samenwerkingsovereenkomst in bijlage af met OCMW
Laakdal voor de bedeling van warme maaltijden aan cliënten van het OCMW voor de
periode van 01.07.2021 tot en met 31.12.2025.
Art. 2. De huidige bijdrageschalen voor maaltijden voor de cliënten van het OCMW zoals beslist bij
reglement door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19.12.2019 blijven behouden.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 23.33 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Bruno Claes

Arlette Sannen

