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De voorzitter opent de vergadering om 21u30.
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De OCMW-raad neemt kennis van de ontwerpnotulen, opgesteld door de algemeen directeur,
van de vorige vergadering van 24 september 2019.
De OCMW-raadsleden 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. - Kennisname goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2018 door de
toezichthoudende overheid
Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten.
Het bestuursdecreet en uitvoeringsbesluiten.
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van gemeenten, provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministerieel besluit van 1 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, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 houdende de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018 van het OCMW Oud-Heverlee.
Feiten en context
Het OCMW ontving op 13 september 2019 een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
houdende het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het
financiële boekjaar 2018 van het OCMW Oud-Heverlee.
Overeenkomstig artikel 332,§1, derde lid van het decreet over het lokaal bestuur dient dit besluit
ter kennis gebracht te worden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Besluit
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt, overeenkomstig artikel 332§1, derde lid
van het decreet over het lokaal bestuur, kennis van het besluit van de gouverneur tot
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het OCMW OudHeverlee.

475 - Budgetwijziging nr. 2 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.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 betreffende de
goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2019.
Feiten en context
Een budgetwijziging is nodig voor de verwerking van de overdracht van de
investeringskredieten (143.122 euro) van boekjaar 2018 en voor de aanpassing van de huidige
kredieten.
Het ontwerp van budgetwijziging werd goedgekeurd door het vast bureau op 22 oktober 2019.
Het exploitatiebudget evolueert van 41.257 euro naar 112.469 euro.
Het investeringsbudget evolueert door de overdracht van de investeringskredieten van 31.138 euro naar -174.261 euro.
Het resultaat op kasbasis evolueert van 1.609.935 euro naar 1.538.024 euro.
De autofinancieringsmarge evolueert van 14.799 euro naar 86.010 euro.
Het resultaat op kasbasis is groter of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het
gewijzigd budget 2019 is groter dan de autofinancieringsmarge van het budget, goedgekeurd
op de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 december 2018 en de autofinancieringsmarge
van budgetwijziging 1 van 2019, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 24
juni 2019.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 voor
het dienstjaar 2019 goed.
Het ontwerp van budgetwijziging nr. 2 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
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• 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
Sociale dienst OCMW
61 -Goedkeuring instap in project “opstart MMC” van Provincie Vlaams-Brabant
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2019 om een nieuwe
overeenkomst met vzw Mobiel aan te gaan betreffende aangepast vervoer voor personen met
beperkte mobiliteit.
Feiten en context
Inwoners van Oud-Heverlee konden tot voor kort beroep doen op de Minder Mobiele centrale
Leuven. Begin maart 2019 kreeg het OCMW de melding dat inwoners van Oud-Heverlee geen
gebruik meer konden maken van deze dienst. De MMC Leuven richt zich alleen nog tot
inwoners van Leuven.
Voor het vervoer van rolstoelgebruikers sloot het OCMW een overeenkomst af met DAV
Leuven (Dienst Aangepast Vervoer).
Er blijft binnen onze gemeente echter nood aan vervoer voor mensen met een verminderde
mobiliteit die niet in een rolstoel zitten. In heel wat gemeentes wordt deze vraag ingevuld door
een Minder Mobielen Centrale (MMC).
Een MMC organiseert ritten voor inwoners met een verminderde mobiliteit die geen beroep
kunnen doen op het openbaar vervoer. Dit vervoer wordt uitgevoerd door vrijwilligers die
daarvoor hun eigen voertuig gebruiken. Zij worden voor die ritten vergoed door de gebruiker. De
hele organisatie van de MMC ligt bij gemeente/OCMW. Taxistop levert daarvoor hun expertise
(opleiding) en tools (planningssoftware).
Eind augustus 2019 besliste de deputatie van de Provincie Vlaams Brabant om actief in te
zetten op de uitbouw van een MMC in elke Vlaams-Brabantse gemeente. Daarom is vanuit de
provincie een voorstel uitgewerkt waarbij de provincie een financiële impuls voorziet en
operationele ondersteuning aanbiedt gedurende een vastgestelde periode.
In een eerste fase willen ze van start gaan met 4 gemeentes (Scherpenheuvel, Liedekerke,
Kampenhout en Oud-Heverlee). De keuze voor deze gemeenten is gebaseerd op het aantal
vragen, de geografie en de populatie (veel ouderen aanwezig).
Op 10 september 2019 lichtte Alexander Leysen van de Mobiliteitscentrale Vlaams Brabant het
project toe.
Ze werken samen met Taxistop omdat deze al 30 jaar expertise hebben met MMC en ze
interessante verzekeringsvoorwaarden aanbieden.
Voorwaarden Taxistop:


Inkomensvoorwaarde voor de gebruiker = 2 x bedrag leefloon (gemeente kan dit zelf
bepalen). De inkomensvoorwaarde is er om concurrentie met de privé te
mijden.(inkomenstoets lijkt minder zinvol voor onze gemeente omdat niet alleen minder
gegoede personen nood hebben aan vervoer en hier geen taxibedrijven zijn)



Gebruiker moet lidmaatschap betalen van 10 euro per jaar



Verzekering per kilometer (€ 0,035 per km – wordt meestal door gemeente/OCMW
betaald)



Km vergoeding voor vrijwilliger-chauffeur van max.€ 0,35 per km, door de gebruiker te
betalen (ook km van de vrijwilliger thuis tot bij de klant)
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Gemeente/OCMW betaalt een jaarlijks lidmaatschap van 80 euro voor gebruik van de software.
Regelingen in verband met de betaling van de km vergoeding aan de vrijwilligers-chauffeur
worden door de gemeenten/OCMW zelf genomen. Meestal wordt de km vergoeding
rechtstreeks door de gebruiker aan de vrijwilliger betaald. Maar er kan ook gewerkt worden met
maandelijkse facturen.
Op 15 oktober werd de opstart van een MMC in Oud-Heverlee besproken binnen de
gemeenteraadscommissie Mens. De aanwezigen waren het over eens dat het een meerwaarde
zal zijn om dit in Oud-Heverlee in te voeren.
Argumentatie
Gemeente/OCMW Oud-Heverlee moet voor eind oktober 2019 aan de Provincie laten weten of
Oud-Heverlee mee instapt in de uitbouw van een minder mobiele centrale.
Gelet op onderstaand aanbod van de Provincie stelt de sociale dienst voor hierop in te gaan.
2019-2020
Startfinanciering van € 3.750 voor:
-

lidgelden gebruikers en gemeente

-

verzekering

-

public relations (advertentie, folders,…)

-

kantoorbenodigdheden

-

telefonie

(niet voor personeelskost)
Praktische hulp:
-

Helpen met bekendmaking

-

Mobiliteitscentrale van de Provincie doet de dispatching het 1ste jaar

2021
Financiering van € 2.130
- lidgelden gemeente en gebruikers
- verzekering
Mobiliteitscentrale Provincie doet dispatching voor max. 2d/week
Bekendmaking via Provincie
Verwachtingen naar gemeente/OCMW toe:
-

werving vrijwilligers-chauffeurs

informatie geven aan de vrijwilligers (Taxistop biedt opleidingen voor de vrijwilligers =
extra te betalen).
opmaken reglement voor de gebruiker (indien wordt afgeweken van het reglement van
Taxistop) rond o.a. max. frequentie ritten, max. afstand van een rit, wachtvergoeding indien
chauffeur moet wachten, wachttijd chauffeur beperken, …
apart telefoonnummer bij gemeente aanmaken waarop aanvragen kunnen binnenkomen
(doorschakelen eerste jaar)
-

vanaf 2021: dispatch overnemen

-

vanaf 2022: op eigen benen staan

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: de OCMW-raad besluit de Provincie te laten weten dat de gemeente Oud-Heverlee
akkoord gaat om mee in te stappen in het proefproject rond de uitbouw van een minder
mobielen centrale in Oud-Heverlee
Artikel 2: de OCMW-raad besluit opdracht te geven aan het seniorenloket om een voorstel van
reglement op te stellen
Artikel 3: de OCMW-raad besluit om de nodige budgetten (max. 4.000 euro) te laten opnemen
vanaf 2022 in de Meerjarenplanning
Tussenkomsten
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Raadslid Maggy Steeno merkt op dat het puntje rond de omniumverzekering van de chauffeurs
nog uitgeklaard moet worden.

61 -Principiële goedkeuring tot samenwerking met Alvinnenberg voor een buurtbar in het
kader van Zorgzame Gemeente
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur.
Feiten en context
Zoals voorzien in de meerjarenplanning en het beleidsplan zullen gemeente en OCMW de
komende jaren een regierol opnemen in het ontwikkelen van een "zorgzame gemeente OudHeverlee".
Een zorgzame gemeente is een gemeente die werk maakt van een solidaire samenleving met
participatie van en in coproductie met partnerorganisaties en inwoners, waarin iedereen zijn
plaats heeft maar waar iedereen ook zijn rol en verantwoordelijkheid opneemt.
We zien uitdagingen en opdrachten voor de gemeente op minstens 6 domeinen


zorgen voor ontmoetingsplekken en sociale contacten



informele zorg door buren, vrijwilligers en mantelzorgers stimuleren en ondersteunen



bewoners laagdrempelig informeren en een duidelijk aanspreekpunt uitbouwen



huisvesting en publieke ruimte/mobiliteit aangepast aan ouderen en zorgbehoevenden



overleg en afstemming tussen professionele hulpverleners en zorgverstrekkers



zorgen voor voldoende aanbod aan formele en informele hulp, lacunes in aanbod
opsporen en wegwerken. Buurtgerichte zorg mag immers geen makkelijke, goedkope
‘depannage’ zijn voor tekorten in professionele hulp- en zorgverlening. Het blijft
noodzakelijk dat er een sterk netwerk is van diensten wanneer mantelzorger,
vrijwilligers, buren of de persoon zelf dit wensen omdat ze niet over voldoende kennis,
tijd of draagkracht beschikken, wanneer de zorg te zwaar of te complex wordt.

Argumentatie
De sociale dienst en het seniorenloket denken dat het principe van een laagdrempelige
"buurtbar"waar buurtgenoten met elkaar in contact kunnen komen onder het motto: eten,
ontmoeten, informeren, ... kan bijdragen tot meer buurtcohesie.
Alvinnenberg, een woonvoorziening en een ondersteuningsdienst voor volwassen personen
met een verstandelijke of meervoudige handicap uit Heverlee, heeft ervaring met een dergelijk
project in Leuven nl. Bar Michotte.
Voor de organisatie, op regelmatige basis, van een buurtbar in Oud-Heverlee zouden wij met
hen kunnen samenwerken.
Zij bieden alle praktische hulp bij het organiseren van de buurtbar. De gemeente/OCMW dient
hen een locatie ter beschikking te stellen en faciliteiten om te kunnen werken (kleine keuken,
keukengerei, borden, tassen, tafels, stoelen,...). Als mogelijke locatie denken we aan de
pastorie in Oud-Heverlee (na afronding renovatie).
Voor de bewoners van Alvinnenberg is het openhouden van de buurtbar een dagbesteding. Ze
willen naar buiten treden met hun gasten en zoeken daarvoor samenwerking met
gemeenten/OCMW/parochies/scholen.
Het OCMW dient contacten te leggen met plaatselijke sleutelfiguren (o.a. parochie) en enkele
vrijwilligers te zoeken die het project mee willen dragen.
Vermits zij meerdere aanvragen lopende hebben vraagt Alvinnenberg om zo snel mogelijk te
laten weten of Oud-Heverlee een samenwerking met hen verder wil uitwerken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad besluit akkoord te gaan om een samenwerking aan te gaan met
Alvinnenberg in verband met de organisatie van een "buurtbar" in Oud-Heverlee in het kader
van het project Zorgzame Gemeente
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Artikel 2: De OCMW-raad besluit opdracht te geven aan het seniorenloket en de sociale dienst
om de samenwerking met Alvinnenberg concreter uit te werken
Financiële gevolgen
In het ontwerp Meerjarenplanning werd een budget van 5.000,00 euro voorzien voor het project
dorpsresto.
Tussenkomsten
Raadslid Maggy Steeno vindt het een goed initiatief maar het lijkt voorbarig omdat de pastorie
nog niet gerenoveerd is.

61 - Woonzorgzone De Kouter: steminstructies betreffende de buitengewone algemene
vergadering van de vzw van 14 november 2019
Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De beslissing van 21 mei 2012:
- tot oprichting van en toetreding tot de vereniging zonder winstoogmerk ‘Woonzorgzone De
Kouter’
- tot goedkeuring van de oprichtingsakte van de vereniging zonder winstoogmerk
‘Woonzorgzone De Kouter’ (statuten van de vereniging)
- tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPSproject ‘Woonzorgzone De Kouter’ en de bijlagen die er integraal deel van uitmaken.
Feiten en context
De raad van bestuur van de vzw woonzorgzone de Kouter heeft besloten om een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen op 14 november 2019.
De oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2019 bevat een
agenda met volgende punten, bijlagen en voorstellen:
1. Kennisname van het afschrift van de notulen van de algemene vergadering van 23 mei 2019.
Bijlage 1: Afschrift van de notulen van de vergadering van 23 mei 2019.
2. Stand van zaken uitbouw woonzorgzone: informatie aan de leden.
Bijlage 2: toelichtende nota - stand van zaken en planning op 19 september 2019
3. Goedkeuring begroting 2020
Bijlage 3: Nota begroting 2020
4. Varia.
Argumentatie
De OCMW-raad dient steminstructies te geven aan de vertegenwoordiger(s) van het OCMW.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad neemt kennis van de oproeping voor de buitengewone algemene
vergadering van 14 november 2019 die een agenda met volgende punten, bijlagen en
voorstellen bevat:
1. Kennisname van het afschrift van de notulen van de algemene vergadering van 23 mei 2019.
Bijlage 1: Afschrift van de notulen van de vergadering van 23 mei 2019.
2. Stand van zaken uitbouw woonzorgzone: informatie aan de leden.
Bijlage 2: toelichtende nota - stand van zaken en planning op 19 september 2019
3. Goedkeuring begroting 2020
Bijlage 3: Nota begroting 2020
4. Varia.
Artikel 2: De OCMW-raad geeft aan de vertegenwoordiger(s) van het OCMW de instructie in te
stemmen met de onder artikel 1 vermelde punten op de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 14 november 2019.
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De voorzitter sluit de vergadering om 21u40
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Marijke Pertz
algemeen directeur

Adinda Claessen
voorzitter van de raad voor maatschappelijk
welzijn

05 november 2019

