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Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
172.2 - Kennisneming verhindering effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale
dienst en aanduiding van een plaatsvervanger
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om mevrouw Josien Van Dyck aan te stellen als lid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst, in vervanging van mevrouw Sarah D'Hertefelt, effectief lid,
gedurende haar afwezigheid ingevolge moederschapsrust tijdens de periode vanaf 23 augustus
2019 tot en met 5 december 2019.
Openbaar
OCMW
901 - Intergemeentelijke vereniging Interleuven - Aanduiding vertegenwoordiger voor de
bijzondere algemene vergadering en bepaling van het mandaat
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad van Oud-Heverlee besluit om de agendapunten voor de bijzondere
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging Interleuven van 11 september
2019, zoals opgenomen in de uitnodiging van 23 mei 2019, goed te keuren.
Artikel 2: De OCMW-raad van Oud-Heverlee besluit het mandaat van de vertegenwoordiger
inzake de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 11 september 2019 van de
intergemeentelijke vereniging Interleuven als volgt vast te stellen:
- goedkeuring van alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering.
Artikel 3: De OCMW-raad besluit om het vast bureau te belasten met de uitvoering van huidige
beslissing en een exemplaar ervan ter kennisgeving over te maken aan de intergemeentelijke
verenging Interleuven.
901 - Dienstverlenende Intergemeentelijke vereniging Igo - Goedkeuring statutenwijziging
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om eveneens akkoord te gaan met de statutenwijziging van de
dienstverlenende vereniging Igo, conform de behandeling ervan tijdens de statutaire algemene
vergadering van 28 juni 2019.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om het college van burgemeester en schepenen te gelasten
met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Igo
div.
Secretariaat
901 - Igo div - Opheffing interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal
woonbeleid
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad gaat er mee akkoord dat IGO div optreedt als initiatiefnemer voor het
project en het indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen.
Artikel 2: De OCMW-raad verklaart zich inhoudelijk en financieel akkoord met de voorgelegde
subsidieaanvraag. Het OCMW is bereid om de extra kost die het 50% scenario van de subsidie
door de Provincie Vlaams-Brabant voor het basispakket met zich meebrengt, te dragen. Het
OCMW is bereid om een restkost van maximaal 13.431,06 € te dragen voor de aanvullende
activiteiten, en geeft het mandaat aan het Vast Bureau om met IGO te onderhandelen over
deze restkost op basis van de benodigde effectieve personeelsinzet door IGO voor de realisatie
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van de aanvullende activiteiten. Het akkoord met de subsidieaanvraag impliceert een akkoord
met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 en een engagement tot
het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan.
Artikel 3: IGO div wordt aangeduid als projectuitvoerder en coördinator.
Artikel 4: De OCMW-raad draagt schepen Jos Rutten en XXX voor als lid van de stuurgroep. De
OCMW-raad draagt schepen Mattias Bouckaert en XXX voor als plaatsvervangend lid van de
stuurgroep.
Artikel 5: De OCMW-raad gaat akkoord met de ontbinding van de intergemeentelijke vereniging
Wonen tussen Dijle en Velp in de eerste jaarhelft van 2020. De ontbinding is een feit van zodra
de volledige afrekening voor het werkingsjaar 2019 werd afgerond.
Artikel 6: Het vast bureau wordt belast met de verdere uitwerking van dit dossier.
Artikel 7: Een afschrift van dit besluit wordt ten laatste op 26 september 2019 aan IGO div
overgemaakt in functie van het tijdig kunnen indienen van de bewijsstukken bij het Agentschap
Wonen-Vlaanderen.
Secretaris OCMW
397 - Aanpassing organogram Gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad gaat akkoord met de volgende aanpassing van het organogram van
gemeente en OCMW: in de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu wordt de functie statutair
administratief medewerker C1-C3 uitdovend gezet en wordt een nieuwe functie statutair
deskundige Ruimtelijke Ordening B1-B3 gecreëerd.
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