Besluitenlijst van de
raad voor maatschappelijk welzijn
van 17 december 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Openbaar
Financien
472 - Vaststelling meerjarenplan 2020 -2025, gedeelte OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het meerjarenplan 2020- 2025, zoals in
bijlage, vast.
Het meerjarenplan bestaat uit volgende documenten:
Strategische nota
Financiële nota
Schema M1: het financiële doelstellingenplan
Schema M2: de staat van het financieel evenwicht
Schema M3: overzicht van de kredieten
Toelichting
Schema T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Schema T2: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Schema T3: investeringsprojecten
Schema T4: overzicht van de evolutie van de financiële schulden
Financiële risico's
Grondslagen en assumpties
Documentatie
Organogram
Overzicht van het personeelsbestand
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden
Overzicht van de entiteiten die zijn opgenomen onder de financiële vaste activa
Fiscaliteit
Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies
Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties
472- Vaststelling van de lijst van de nominatieve subsidies ingevolge het meerjarenplan
2020 -2025, voor het dienstjaar 2020.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad kent de nominatieve werkingssubsidie voor 2020 toe.
Artikel 2: De OCMW-raad geeft de opdracht aan het vast bureau om de nominatieve subsidie
toe te kennen aan Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven vzw voor een bedrag van €
1.500,00 werkingssubsidie externe diensten/beleidsveld 0943 gezinszorg/ARK 6493001) De
subsidie wordt uitbetaald op basis van een dotatiebesluit of op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund door een kasverslag, jaarverslag of een
activiteitenverslag of schriftelijke motivatie, waaruit de financiële vraag duidelijk is. Na controle
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kan de nominatieve subsidie uitbetaald worden. De nominatieve subsidie kan (deels)
teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor de werking van de
aanvragende instantie.
OCMW
61 - Eerstelijnszone 'Leuven Zuid' - goedkeuring beleidsplan, onderschrijving doelstellingen
VZW en toetreding gemeente/OCMW tot de VZW als effectief lid
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad beslist akkoord te gaan met het beleidsplan van de ELZ 'Leuven Zuid',
inclusief alle bijlagen;
Artikel 2: de OCMW-raad beslist de doelstellingen van de VZW (artikel 7 van de statuten) te
onderschrijven;
Artikel 3: de OCMW-raad beslist dat de gemeente als rechtspersoon als effectief lid toetreedt tot
de VZW. Er wordt voor gekozen niet toe te treden tot de VZW met toegetreden leden aangezien
deze geen stemrecht hebben.
Artikel 4: de OCMW-raad beslist Mattias Bouckaert, schepen van welzijn en sociale zaken,
jeugd, ontwikkelingssamenwerking, informatie en ICT en dierenwelzijn namens de gemeente
Oud-Heverlee voor te dragen als afgevaardigde.
61 - Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Seniorama rond dag-en nachtopvang
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit de samenwerkingsovereenkomst met Seniorama vanaf 1
januari 2020 te verlengen voor onbepaalde duur met de mogelijkheid tot opzeg in onderling
overleg. Het vastgestelde subsidiebedrag van €1.500 per jaar wordt behouden.
61 - vzw Mobiel - verlenging samenwerking aangepast vervoer voor personen met beperkte
mobiliteit
Besluit
Artikel 1: Het OCMW-raad besluit de overeenkomst met vzw Mobiel vanaf 1 januari 2020 te
verlengen voor onbepaalde duur met de mogelijkheid tot opzeg mits inachtneming van een
opzegtermijn van vier maanden.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit voor de organisatie van aangepast vervoer op het
grondgebied van Oud-Heverlee €0,19 per inwoner per jaar te betalen aan vzw Mobiel.
61 - Sociaal Verhuurkantoor SPIT – verderzetting overeenkomst tussen het Sociaal
Verhuurkantoor SPIT vzw en OCMW Oud-Heverlee omtrent de toekenning van een lokale
huursubsidie
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit de overeenkomst met het SVK SPIT vzw te verlengen voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 met de mogelijkheid tot opzeg drie maanden
voorafgaand aan de datum van iedere driejaarlijkse periode. De subsidie is vastgesteld op
maximum 10.000,00 euro per jaar.
Personeel
61-397.2 - Aanvullend pensioenstelsel contractanten (tweede pensioenpijler) - Aanpassing
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad beslist dat:
1) vanaf 1 januari 2020 het percentage van de tweede pensioenpijler voor contractanten 2%
van het pensioengevend jaarloon bedraagt;
2) vanaf 1 januari 2021 het percentage van de tweede pensioenpijler voor contractanten 3%
van het pensioengevend jaarloon bedraagt,
om alzo te voldoen aanspraak te kunnen maken op de overname van de helft van de
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur door de Vlaamse overheid, van zodra het
OCMW Oud-Heverlee deze bijdrage verschuldigd zou zijn.
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Art.2-: De meeruitgaven voor deze procentuele verhoging van de tweede pensioenpijler wordt
geraamd op:
1) voor 2020: 5.100,00 euro;
2) voor 2021 -2025: jaarlijks 10.200,00 euro.
Deze uitgaven worden opgenomen in de ontwerp-meerjarenplanning 2020-2025.
200. Globaal preventieplan gemeente en OCMW Oud-Heverlee 2020-2025
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad keurt het globaal preventieplan welzijn op het werk 2020-2025 goed
alsook de bijlagen mbt de afspraken met de interne en externe dienst voor het welzijn op het
werk rond de organisatie van de bedrijfsbezoeken en de periodieke gezondheidsbeoordeling.
Artikel 2: het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit globaal preventieplan welzijn op
het werk 2020-2025
Artikel 3: afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Interleuven en IDEWE.
232.0 - Personeelsbehoefteplan en organogram gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad keurt het nieuwe gezamenlijke personeelsbehoefteplan en
organogram van gemeente en OCMW Oud-Heverlee goed bestaande uit volgende
documenten:
- financiële impact
- financiële tabel
- formatie
- legende organogram
- nieuwe structuur
- motivatienota
231.1 - Rechtspositieregeling gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad keurt de nieuwe gezamenlijke rechtspositieregeling van gemeente en
OCMW Oud-Heverlee goed. De nieuwe gezamenlijke rechtspositieregeling van gemeente en
OCMW Oud-Heverlee gaat van kracht op 1 januari 2020.
231.1 - Arbeidsreglement gemeente en OCMW Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad keurt het nieuwe gezamenlijke arbeidsreglement van gemeente en
OCMW Oud-Heverlee goed. Het nieuwe gezamenlijke arbeidsreglement van gemeente en
OCMW Oud-Heverlee gaat van kracht op 1 januari 2020.
Secretariaat
172.2 - Kennisneming hervatting opdracht werkend OCMW-raadslid
172.2 - Kennisneming ontslag effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
en aanduiding van nieuw lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om mevrouw Josien Van Dyck aan te stellen als lid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst vanaf 18 december 2019.
901 - Dienstverlenende Intergemeentelijke vereniging Igo - Aanduiding van de
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 december 2019 en bepaling van
het mandaat. Bekrachtiging van de beslissing van het vast bureau
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit om de beslissing van het vast bureau van 19 november 2019
waarbij mevrouw Fien Gilias werd voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene
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vergadering van 20 december 2019 van de dienstverlenende vereniging Igo en haar opdracht
werd gegeven om de agendapunten goed te keuren, te bekrachtigen.
Artikel 2: De OCMW-raad besluit om de huidige beslissing ter kennis te brengen aan Igo div.
Sociale dienst OCMW
61- Aanpassing conventie LOI
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de met Fedasil afgesloten conventie
omtrent de opvang van verzoekers tot internationale bescherming te wijzigen en de locatie
Ijzerenwegstraat 5, 3051 Sint-Joris-weert op te zeggen.
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de met de kerkraad afgesloten
huurovereenkomst omtrent de huur van een studio in de IJzerenwegstraat 5 op te zeggen. De
sociale dienst wordt opdracht gegeven te onderhandelen met de Kerkraad om de opzegtermijn
zo kort mogelijk te houden (volgens contract maximaal 3 maanden).
61 - Stopzetting subsidie van €1 per door externe thuiszorgdiensten bij inwoners van OudHeverlee gepresteerd uur gezinszorg - gebruik van deze middelen voor 'zorgzame
gemeente'
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit de subsidie van €1 per door externe
thuiszorgdiensten, met name Familiehulp en Landelijke Thuiszorg, bij inwoners van OudHeverlee gepresteerd uur gezinszorg met ingang van 01/01/2020 stop te zetten.
Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het hiervoor gereserveerde budget in de
loop van het werkingsjaar 2020 toe te voegen aan het budget voorzien voor "zorgzame
gemeente"en onder andere voor de organisatie, op regelmatige basis, van een 'dorpsrestaurant'
in de vernieuwde pastorie van Oud-Heverlee.
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