43
Proces-verbaal van de openbare vergadering van de Raad van het OCMW van de gemeente
3550 Heusden-Zolder van 27 juni 2019.
Aanwezig: Mario Borremans, voorzitter;
mevrouw Marleen Hoydonckx, de heer Engin Ozdemir, mevrouw Isabelle Thielemans,
de heren Dirk Schops, Lode Schops, mevrouw Funda Oru, schepenen;
de heer Yasin Gül, schepen-BCSD-voorzitter;
mevrouw Simonne Janssens-Vanoppen, de heren Jan Jans, Tony Lespoix, Nico Geeraerts,
mevrouwen Annette Palmers, de heren Kristof Was, Mohamed Ahmidouch, Arif Birinci, mevrouwen Britt
Custers, Petra Tielens, de heer Mario Carremans, mevrouw Janne Celis,
de heren Hans Zegers, Swa Vanderaerden, Tonny Vanhamel, Marten Frederix, Metin Karabas,
Zihni Aktepe, mevrouw Elif Sanli, de heren Eddy Pools, mevrouw Anny Jaspers, OCMW-raadsleden;
Yolanda Paulussen, waarnemend algemeen directeur.
Verontschuldigd: mevrouw Ann Leyssens en de heer Herwig Hermans;
de heer Yvo Aerts, algemeen directeur.
Proces-verbaal van de openbare vergadering.
Om 20u20 verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. Nadat de voorzitter heeft vastgesteld
dat het publiek toegang heeft tot de vergaderzaal, wordt een aanvang genomen met de behandeling
van de punten van de openbare zitting.
De voorzitter verzoekt de raadsleden om hun akkoord of de voorliggende ontwerpen van de notulen
van de raad van 23 mei 2019 kunnen worden goedgekeurd. Er zijn geen bemerkingen, zodat de
notulen van 23 mei 2019 zijn goedgekeurd.
OZ.01. Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
OZ.02. Secretariaat en juridische zaken: integratie gemeente en OCMW: rapportering aan de
OCMW- raad.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur (DLB), art. 77 en 78;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 25 oktober 2018 houdende de goedkeuring van de nieuwe
organisatiestructuur voor de gemeente en het OCMW;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019 houdende de goedkeuring van de visienota
samenwerking gemeente en OCMW;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 31 januari 2019 houdende de goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW;
Gelet op de toelichting van de stand van zaken betreffende de integratie aan de verenigde
gemeenteraadscommissie van 25 juni 2019;
Overwegende dat de visienota bepaalt dat de integratie van beide besturen onder meer bestaat uit
“Eén organisatiestructuur met eenheid van leiding
Het ontwikkelen van een nieuwe organisatie zal gebeuren op basis van onder meer volgende
principes:
- het organisatiemodel is afgestemd op de te realiseren strategische doelstellingen;
- het organisatiemodel zet maximaal in op de schaalvoordelen van integratie: voorbeelden zijn
aankoopkracht en marktmacht, efficiëntie van uitvoeringsprocessen, kennisdeling en
kennisspecialisatie e.a.
- het arbeidsconcept is geïnspireerd op de inzichten van “ het Nieuwe Werken” zoals die door de
Vlaamse overheid sedert 2013 worden toegepast.
- de twee rechtspersonen binnen de één gemaakte organisatie worden aangestuurd door
gemeenschappelijke decretale graden;
Beide besturen voorzien de nodige ruimte en middelen om de ontwikkeling van het nieuwe
organisatiemodel extern te laten begeleiden.”;
Overwegende dat de kerngroep ertoe gehouden is om halfjaarlijks te rapporteren aan de beide raden;
Overwegende dat de uitwerking van het organisatiemodel naar een organigram met
functiebeschrijvingen volgens een plan van aanpak, in overleg met Möbius, lopende is;
Overwegende dat in uitvoering van de beheersovereenkomst de gemeenteraad het gezamenlijk
managementteam een aantal praktische integratiebevorderende maatregelen heeft geïntroduceerd;
Dat de werkgroep ICT een aantal afspraken voor de geïntegreerde werking heeft gemaakt;
Dat hierover toelichting is gegeven aan de verenigde gemeenteraadscommissie op 25 juni 2019;
BESLUIT MET 29 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN :
Artikel 1. De OCMW-raad neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportering van de integratie
gemeente en OCMW.
OZ.03. Sociaal huis: afvaardiging zorgcircuit kinderen en jongeren West –Limburg –
goedkeuring.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur (DLB), art. 77 en 78;
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Gelet op de brief van 5 april 2019 met de vraag tot aanduiding van de afvaardiging van mandatarissen
en ambtenaren in het Zorgcircuit West-Limburg
Overwegende dat het project Kind in Nood, dat vanuit het Sociaal Huis reeds jarenlang opgevolgd
wordt door Koen Clijsters, clusterverantwoordelijke Sociaal Huis
Overwegende dat het project Opvoedingswinkel West-Limburg, vanuit het samenwerkingsverband
Huis van het Kind Heusden-Zolder opgevolgd wordt door Kathleen Vandenput, verantwoordelijke
afdeling welzijn
Overwegende dat schepen Funda Oru (en Nico Geeraerts bij opvolging van schepen Funda Oru) beide
projecten, nl. Kind in Nood en Opvoedingswinkel West-Limburg, opvolgt in het kader van haar
bevoegdheden sociaal huis, samenleven en armoedebestrijding.
BESLUIT MET 27 STEMMEN VOOR, 2 STEMMEN TEGEN EN 0 ONTHOUDINGEN :
Artikel 1. De OCMW-raad vaardigt de ambtenaar Koen Clijsters, clusterverantwoordelijke sociaal huis
af vanuit het Sociaal huisvoor de opvolging van het Zorgcircuit West-Limburg.
De eerstvolgende vergadering van de raad zal gehouden worden op donderdag 29 augustus 2019 om
19 uur.

Yolanda Paulussen
de algemeen directeur, wnd.

Mario Borremans
de voorzitter

