Notulen van de zitting van de
raad voor maatschappelijk welzijn
van 24 juni 2019
Adinda Claessen, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
Adri Daniëls, burgemeester
Aanwezig:

Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias
Bouckaert, schepenen
Kris Debruyne, Maggy Steeno, Paul Vleminckx, Tom Teck, Patrice Lemaitre,
Sarah D'Hertefelt, Mark Binon, Josien Van Dyck, Fien Gilias, Frieda
Vandevoorde, Sven Deferme, David Huygens, raadsleden
Marijke Pertz, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck, raadsleden

Afwezig:

/

De voorzitter opent de vergadering om 20u00.
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur,
van de vorige vergadering van 28 mei 2019.
De gemeenteraadsleden nemen er nota van dat tot het einde van de huidige vergadering
opmerkingen kunnen gemaakt worden betreffende de redactie van de notulen.

Openbaar
Financien
475.1 - Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 van het OCMW OudHeverlee
Juridische gronden
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.
Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.
Feiten en context
De raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het vaststellen van de jaarrekening. De
raad voor maatschappelijk welzijn dient zich uit te spreken over de vaststelling van de
jaarrekening in de loop van het eerste semester van het jaar, volgend op het financieel boekjaar
waarop de rekening betrekking heeft.
De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de
algemene rekeningen en een toelichting. De beleidsnota geeft het beleid weer dat het OCMW
gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de
financiële toestand en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. De financiële nota bevat
minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. De
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samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Het ontwerp van jaarrekening werd goedgekeurd op het vast bureau van 4 juni 2019.
Het resultaat op kasbasis bedraagt 1.626.274 euro.
De autofinancieringsmarge bedraagt 25.407 euro.
De balans per 31/12/2018 beloopt in het actief, als in het passief 4.712.186,62 euro.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van de jaarrekening over het
boekjaar 2018 goed. Het ontwerp van de jaarrekening bestaat uit volgende documenten:
• Beleidsnota
• Doelstellingenrealisatie
• Doelstellingenrekening (schema J1)
• Financiële toestand
• Financiële nota
• Exploitatierekening (schema J2)
• Investeringsrekening (schema J3 en J4)
• Liquiditeitenrekening (schema J5)
• Samenvatting van de algemene rekeningen
• Balans (schema J6)
• Staat van opbrengsten en kosten (schema J7)
• Toelichting
• Toelichting bij de financiële nota
• Verklaring materiële verschillen exploitatie
• Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)
• Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)
• Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
• Verklaring materiële verschillen investeringen
• Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)
• Stand kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5)
• Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
• Overzicht, per beleidsveld, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
• Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen
• Toelichting bij de balans (schema TJ7)
• Proef- en saldibalans per 31/12/2018
• Waarderingsregels
• Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
• Overzicht van de deelnemingen
• Overzicht van de vorderingen op lange termijn
• Overzicht van de schulden op lange termijn
• Desinvesteringen
Artikel 2: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Tussenkomsten
Zelfde vraag voor leesbaar document.
Jaarverslag is zeer interessant, de inwoners kunnen dit best ook weten dus hiervoor kan een
korte samenvatting gemaakt worden?
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475 - Budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2019 OCMW Oud-Heverlee
Juridische gronden
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.
Het ministerieel besluit van 01 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en wijzigingen.
Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2018 betreffende het
OCMW-budget 2019.

Feiten en context
Een budgetwijziging is nodig voor de verwerking van het resultaat van het dienstjaar 2018 en
voor de aanpassing van de huidige kredieten.
Het ontwerp van budgetwijziging werd goedgekeurd door het vast bureau op 4 juni 2019.
Het exploitatiebudget blijft onveranderd op 41.257 euro.
Het investeringsbudget evolueert van - 126.000 euro (budget 2019) naar -31.138 euro.
Het resultaat op kasbasis evolueert van 830.875 euro naar 1.609.935 euro.
De autofinancieringsmarge blijft onveranderd op 14.799 euro.
Het resultaat op kasbasis in het gewijzigd budget 2019 is hoger van het oorspronkelijk budget
2019, goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2018.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 voor
het dienstjaar 2019 goed.
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 1 bestaat uit volgende documenten:
• Beleidsnota
• Beleidsnota inclusief addenda
• Wijzigingen van de doelstellingennota
• Wijziging schema B1: het doelstellingenbudget
• Wijziging staat van het financiële evenwicht
• Financiële toestand
• Financiële nota
• Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget
• Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe
• Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
• Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget
• Toelichtingsrapport
• Motivering van de wijziging
• Toelichtingsrapport
• Beleidsnota inclusief addenda (incl niet-prioritaire)
• Samenvatting wijzigingen
OCMW
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61 - Kennisname jaarverslag OCMW betreffende het jaar 2018
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag van OCMW
Oud-Heverlee betreffende het jaar 2018.

61 - Subsidie 2019 voor participatie en sociale activering en extra subsidie van Sport
Vlaanderen die beschikbaar is via de dienst vrije tijd van de gemeente
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Het koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale
activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn voor het jaar 2018.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 april 2018 om de subsidies voor
participatie en sociale activering te verdelen onder OCMW-cliënten in begeleiding, met een
maximum van €100 per persoon, te besteden aan vakantieactiviteiten, vrije tijdsbesteding,
aankoop 2de hands PC of schoolondersteuning. De begunstigden van de sociaal educatieve
toelage eveneens te laten genieten van de subsidies in het kader van de strijd tegen
kinderarmoede.
Feiten en context
Sedert een aantal jaren ontvangt het OCMW jaarlijks een subsidie van de POD
Maatschappelijke Integratie teneinde de maatschappelijke participatie van de cliënten te
bevorderen. Voor het jaar 2018 bedroeg deze €1.983. Het subsidiebedrag voor het jaar 2019 is
nog niet gekend. Zolang de federale regering niet gevormd is ligt dit dossier immers stil.
Er is tevens €1.400 voor de bevordering van sport en cultuur bij kansengroepen beschikbaar via
de dienst vrije tijd van de gemeente (subsidie afkomstig van Sport Vlaanderen).
Argumentatie
Omdat er budgetten voor 2019 in het budget van het OCMW werden voorzien en omdat socioculturele participatie belangrijk wordt geacht, stelt de sociale dienst voor over te gaan tot
toekenning op basis van de bedragen die voor 2018 door de federale overheid waren voorzien
voor OCMW Oud-Heverlee. De doelgroep die de sociale dienst in aanmerking wenst te nemen
zijn cliënten met leefloon, equivalent leefloon, cliënten in budgetbeheer, in budgetbegeleiding of
in langdurige begeleiding bij het OCMW. De sociale dienst stelt voor ook de begunstigden van
de sociaaleducatieve toelage toe te laten.
Er wordt voorgesteld de subsidie te verdelen a rato van maximaal €75,00 per gezinslid met een
maximum van €450,00 per gezin en toe te staan dat gezinsleden hun bedrag aan elkaar
kunnen overdragen bv. een kind wil een sportkamp doen van €150,00, dan kan de moeder haar
€75 overdragen naar haar kind zodat het volledige kamp kan gesubsidieerd worden.
De subsidie kan besteed worden aan vakantiekampen, speelplein, uitstappen, hobby,
cursussen, sportactiviteiten, schoolondersteuning (aankoop boeken, cursussen, ...).
Het OCMW betaalt de facturen rechtstreeks of betaalt terug aan de cliënt nadat deze het
betaalbewijs heeft voorgelegd en dit tot uitputting van het bedrag van de subsidie.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit een subsidie voor participatie en sociale
activering te verdelen onder cliënten met leefloon, equivalent leefloon, cliënten in budgetbeheer,
in budgetbegeleiding of in langdurige begeleiding bij het OCMW en begunstigden van de
sociaaleducatieve toelage
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit deze subsidie toe te kennen a rato van
maximaal €75,00 per gezinslid met een maximum van €450,00 per gezin, met dien verstaande
dat de gezinsleden hun bedrag aan elkaar kunnen overdragen.
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Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit hiervoor het voor 2019 voorziene budget
van €1.983,00 (subsidiebedrag 2018) en €1.400 (subsidie via het budget dat de dienst vrije tijd
ter beschikking heeft ter bevordering van sport en cultuur bij kansengroepen) ter beschikking te
stellen aan het OCMW.
Financiële gevolgen
Financiële gevolgen
Actie: overig
Ramingsnummer
Budgetsleutel

2019140381
2019/648105/OCMW/0900/ - sociaal culturele participatie
cliënten/Sociale bijstand

Voorzien bedrag

1.938,00euro

Reeds vastgelegd bedrag

0,00 euro

Nog beschikbaar bedrag

1.938,00euro

Benodigd bedrag

euro

172.2 - Kennisneming verhindering werkend OCMW-raadslid
Feiten en context
De OCMW-raad neemt kennis van de brief van 29 mei 2019 van mevrouw Sarah D'Hertefelt,
OCMW-raadslid, gericht aan de voorzitter van de OCMW-raad, waarbij zij meedeelt dat zij haar
moederschapsrust wenst op te nemen vanaf 23 augustus 2019 tot en met 5 december 2019 en
wenst vervangen te worden, tijdens deze periode in haar functie van OCMW-raadslid.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

61 - Live-streamen van de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
opnames beschikbaar stellen op de website van de gemeente
Feiten en context
In toepassing van artikel 22 van het decreet lokaal bestuur wordt dit punt op vraag van
gemeenteraadslid Patrice Lemaitre, namens Open VLD, aan de agenda van 24 juni 2019
toegevoegd.
Inspraak en communicatie zijn belangrijk. De gemeenteraad samen met de raad voor
maatschappelijk welzijn vormen de hoogste democratisch verkozen organen van de gemeente
waar belangrijke beslissingen genomen worden. Deze vergaderingen zijn openbaar maar we
merken echter dat heel weinig mensen effectief ook aanwezig zijn op deze vergaderingen. Om
hieraan te verhelpen en de zittingen van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn
toegankelijker te maken wilden we voorstellen om ze te live-streamen zodat mensen die dat
wensen deze vergaderingen van thuis uit of vanaf hun mobiel apparaat kunnen volgen.
Voorstel voor beslissing:
Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat niet akkoord met het principe om haar
zittingen te live-streamen en de opnames beschikbaar te stellen op de website van de
gemeente Oud-Heverlee.
Artikel 2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vraagt het Vast Bureau deze beslissing uit te
voeren voor einde 2019 en desgevallend het nodige budget hiervoor ter beschikking te stellen.
Met 7 stemmen voor (Maggy Steeno, Tom Teck, Patrice Lemaitre, Mark Binon, Fien Gilias,
Frieda Vandevoorde, Sven Deferme), 12 stemmen tegen (Adinda Claessen, Adri Daniëls,
Hanna Van Steenkiste, Bart Clerckx, Katrien Timmermans, Jos Rutten, Mattias Bouckaert, Kris
Debruyne, Paul Vleminckx, Sarah D'Hertefelt, Josien Van Dyck, David Huygens)
Besluit
Artikel 1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat niet akkoord met het principe om haar
zittingen te live-streamen en de opnames beschikbaar te stellen op de website van de
gemeente Oud-Heverlee.
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De voorzitter sluit de vergadering om 22u30
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz
algemeen directeur
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