Overzichtslijst
Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Aanwezig

Erik Vanderheiden, voorzitter
Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis
Debruyne, Marc Verheyen, Heleen Witdouck, Pieter Vandenbroucke,
Tine Vanderwee, Heidi Vanheusden, Brecht Provoost, Erwin Verbeken,
raadsleden
Koen Wuyts, secretaris
Rita Deville, adjunct-secretaris

Datum

7 januari 2013

OPENBARE ZITTING
Carl Devlies – 1 ste schepen van de stad Leuven opent de vergadering om 20.00 uur.
1.

Kennisgeving van de verkiezing van de OCMW-raadsleden en het onderzoek van
hun geloofsbrieven door de gemeenteraad
ste

Carl Devlies - 1 schepen van de stad Leuven deelt mee dat de volgende kandidaat-werkende
leden voor de OCMW-raad ingevolge de voordrachtsakten werden verkozen in de gemeenteraad
van 2 januari 2013 :
Bex Christiane
Debruyne Louis
Dyckmans Elisabeth
Haine Luc
Ponsaerts Luc
Provoost Brecht
Vandenbroucke Pieter
Vanderheiden Erik
Vanderwee Tine
Vanheusden Adelheid
Verbeken Erwin
Verheyen Marc
Witdouck Heleen
ste

Carl Devlies - 1 schepen van de stad Leuven geeft ter kennis dat de geloofsbrieven door de
gemeenteraad werden onderzocht.
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2.

Eedaflegging en installatie van de raadsleden van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
ste

Elk raadslid legt in handen van Carl Devlies - 1
af :

schepen van de stad Leuven de volgende eed

“ Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen “
Bex Christiane
Debruyne Louis
Dyckmans Elisabeth
Haine Luc
Ponsaerts Luc
Provoost Brecht
Vandenbroucke Pieter
Vanderheiden Erik
Vanderwee Tine
Vanheusden Adelheid
Verbeken Erwin
Verheyen Marc
Witdouck Heleen
ste

Carl devlies - 1 schepen van de stad Leuven ondertekent samen met het beëdigde raadslid het
proces-verbaal van eedaflegging.

3.

Verkiezing van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
ste

Carl Devlies - 1 schepen van de stad Leuven stelt dat de voordrachtsakte van kandidaatvoorzitter voor het OCMW voldoet aan al de gestelde voorwaarden en stelt dat de voorgedragen
kandidaat-voorzitter, met name Erik Vanderheiden, verkozen wordt verklaard.
De voorzitter dankt de collega’s voor het vertrouwen.

4.

Vaststelling van de ranglijst van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter deelt mee dat deze ranglijst wordt opgemaakt in volgorde van :
anciënniteit als raadslid ocmw-Leuven
aantal naamstemmen gemeenteraadsverkiezingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ponsaerts Luc
Bex Christiane
Vanderheiden Erik
Dyckmans Elisabeth
Haine Luc
Debruyne Louis
Verheyen Marc
Witdouck Heleen
Vandenbroucke Pieter
Vanderwee Tine
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11.
12.
13.

Vanheusden Adelheid
Provoost Brecht
Verbeken Erwin

5.

Vast Bureau

a)

Oprichting van het vast bureau

Het vast bureau bestaat uit 4 leden, waarvan de voorzitter van ambtswege voorzitter is.
Stemming in één enkele geheime stemronde : 13 ja-stemmen

b)

Verkiezing van de leden van het vast bureau

Drie leden worden verkozen.
De voorzitter meent te weten dat sp-a en CD&V fractie volgend voorstel van kandidaten hebben,
namelijk, C. Bex, L. Debruyne en P. Vandenbroucke. De betreffende fracties bevestigen dat.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn.
Er zijn geen andere kandidaten.
Stemming in één enkele geheime stemronde:

4 stemmen voor Christiane Bex
4 stemmen voor Louis Debruyne
3 stemmen voor Pieter Vandenbroucke
2 stemmen blanco

c)

Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter van het vast bureau

De voorzitter meent te weten dat de sp.a fractie C. Bex en dat de Groene fractie L. Debruyne
voordraagt als plaatsvervangend voorzitter.
De betreffende fracties bevestigen dat.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn.
Er zijn geen andere kandidaten
Stemming in één enkele geheime stemronde : 11 stemmen voor Christiane Bex
2 stemmen voor Louis Debruyne

6.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

a)

Oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst

Stemming in één enkele geheime stemronde : 13 ja-stemmen

b)

Bepaling van de duur en van het aantal leden van dit bijzonder comité

Voorstel van de voorzitter : 6 jaar en 4 leden met inbegrip van de voorzitter
Stemming in één enkele geheime stemronde :

13 stemmen voor 6 jaar

Stemming in één enkele geheime stemronde :

13 stemmen voor 4 leden
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c)

Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

De voorzitter is van ambtswege voorzitter van dit bijzonder comité.
Drie leden worden verkozen.
De voorzitter meent te weten dat sp-a en CD&V fractie volgend voorstel van kandidaten hebben,
namelijk, C. Bex, L. Debruyne en M. Verheyen. De betreffende fracties bevestigen dat.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn.
Er zijn geen andere kandidaten.
Stemming in één enkele geheime stemronde : 5 stemmen voor Louis Debruyne
4 stemmen voor Christiane Bex
4 stemmen voor Mark Verheyen

d)

Aanwijzing van een plaatsvervangend voorzitter van het bijzonder comité voor de
sociale dienst

De voorzitter meent te weten dat de sp.a fractie C. Bex voordraagt als plaatsvervangend
voorzitter. De betreffende fractie bevestigt dat.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn.
Er zijn geen andere kandidaten
Stemming in één enkele geheime stemronde : 13 stemmen voor Christiane Bex

e)

Aanduiding van de verslaggever

De voorzitter zegt dat een teamcoördinator sociale dienst via beurtrol aangeduid zal worden.

7.

Verkiezing van afgevaardigden van het OCMW voor het basisoverlegcomité (BOC)

De voorzitter stelt voor om de leden van het vast bureau ook af te vaardigden in het
basisoverlegcomité en het hoogoverlegcomité gezien in deze comite’s voornamelijk ook
personeelsaangelegenheden besproken worden.
Stemming in één enkele geheime stemronde : 13 stemmen voor Erik Vanderheiden
13 stemmen voor Christiane Bex
13 stemmen voor Louis Debruyne
13 stemmen voor Pieter Vandenbroucke

8.

Lokale adviescommissie gas, elektriciteit en water (LAC) - Aanduiden van een
raadslid als afgevaardigde van het OCMW Leuven

Raadslid C. Bex stelt voor om Erik Vanderheiden (voorzitter) aan te duiden als afgevaardigde
van het OCMW Leuven in het LAC.
De voorzitter vraagt of er nog andere kandidaten zijn.
Er zijn geen andere kandidaten
Stemming in één enkele geheime stemronde :

13 stemmen voor Erik Vanderheiden
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9.

Aanwijzing door de voorzitter van zijn vervangers en hun rangorde (artikel 54
ocmw-decreet)

De voorzitter duidt volgende vervangers aan :
1.
2.
3.
4.

Christiane Bex
Heleen Witdouck
Brecht Provoost
Marc Verheyen

10.

Ambtshalve aanstelling van de OCMW-ontvanger als financieel beheerder, met
behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van
artikel 280§1 van het OCMW-decreet

De OCMW-raad neemt akte van de definitieve en volledige omvorming van het ambt van
ontvanger in het ambt van financieel beheerder. De huidige titularis van het ambt van OCMWontvanger – de heer Stefaan Verhaeghe (P. 2588) - wordt hierdoor ambtshalve aangesteld als
financieel beheerder met behoud van de verworven rechten inzake het geldelijk statuut met
toepassing van artikel 280§1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008.
De raad neemt eveneens formeel akte van het volledig in werking treden op 1 januari 2013 van
alle decreetsbepalingen betreffende het ambt van financieel beheerder, in het bijzonder de
inwerkingtreding van artikel 75, §1 van het OCMW-decreet, dat formeel het ambt van financieel
beheerder instelt.

11.

Verlenging geldigheidsduur huishoudelijk reglement tot goedkeuring nieuw
huishoudelijk reglement

De Raad verlengt de geldigheidsduur van het huishoudelijk reglement van de vorige legislatuur
tot de Raad een nieuw reglement aanneemt.

12.

Kennisgeving van de datum van de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, het Vast Bureau, het Bijzonder Comité Sociale Dienst, LAC en het
Basisoverlegcomité

De raadsleden nemen kennis van de volgende data :
Raad voor maatschappelijk welzijn: 17/1/2013
Vast Bureau : 15/1/2013
BOC : 9/1/2013 (agenda wordt uitgedeeld)
BCSD : 9/1/2013
LAC : 15/1/2013 - 12/2/2013
LAC - water : 19/2/2013
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