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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Danny Deneuker, schepen/voorzitter BCSD; de heer Jo Feytons, schepen; mevrouw MarieBerte Leunen, raadslid; mevrouw Greet Baldewijns, raadslid; de heer Rudi Deroulou, raadslid; de heer
Jeroen Bellings, schepen; de heer Eric Awouters, burgemeester; de heer Ludo Dedrij, raadslid;
mevrouw Lotje Ory, raadslid; mevrouw Shana Schoubben, schepen; de heer Kim Mommen, raadslid;
de heer Wim Lambrechts, raadslid; mevrouw Marilou Vanmuysen, raadslid; mevrouw Inge Robeyns,
raadslid; de heer Jo Dardenne, schepen; mevrouw Annelies Feytons, raadslid; de heer Jos Claes,
raadslid; mevrouw Joke Feytons, raadslid; mevrouw Vera Leemans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Loes Ory, raadslid; de heer Frank Toppets, raadslid; mevrouw Veronique Smets, raadslid
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Goedkeuring ontwerp van wijziging van de
rechtspositieregeling OCMW Borgloon
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De rechtspositieregeling van OCMW Borgloon werd goedgekeurd op de OCMW-raad dd.
30.06.2011 en gewijzigd dd. 29.11.2017.
Een nieuwe wijziging dringt zich op omwille van gewijzigde wetgeving.
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Goedkeuring ontwerp van wijziging van de
rechtspositieregeling Instellingen OCMW Borgloon
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De rechtspositieregeling van Instellingen OCMW Borgloon werd goedgekeurd op de
OCMW-raad dd. 30.06.2011 en gewijzigd dd. 29.11.2017.
Een nieuwe wijziging dringt zich op omwille van gewijzigde wetgeving.
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Goedkeuring delegatiebeslissing van organogram en

1/3

personeelsformatie van raad voor maatschappelijk
welzijn naar vast bureau.
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

Volgens artikel 78, tweede lid, 2° van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december
2017, is de bevoegdheid van de raad met betrekking tot (onder meer) het organogram, de
personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve bevoegdheid meer en kan ze
gedelegeerd worden naar het vast bureau.
De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een
verplicht instrument.
Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de
functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.
In vergadering van 28.02.2017 delegeerde de gemeenteraad de bevoegdheid voor het
organogram naar het college van burgemeester vanaf 01.03.2017. Het is aangewezen om
dezelfde werkwijze te hanteren voor stad en OCMW in het kader van integratie stad/OCMW.

Secretariaat
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Goedkeuring notulen van de openbare OCMWraadszitting d.d. 23 april 2019
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vermelden, in
chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, als het gevolg dat gegeven werd aan
die punten waarover de de raad voor maatschappelijk welzijn een beslissing heeft genomen.
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht
dagen voor de vergadering van de raad ter beschikking van de raadsleden. De notulen van de
openbare vergadering worden met de oproepingsbrief meegezonden via het systeem van
Green Valley.
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen van de raadszitting
d.d. 23 april 2019 goed te keuren.

Beleidsdomein Interne Zaken
Dienst Patrimonium, Informatica en Kerkfabrieken
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Goedkeuring van het reglement "ter beschikkingstelling
van een tablet aan de raadsleden"
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Het programma e-besluitvorming van Green Valley wordt ondertussen volop gebruikt voor
het digitaal afhandelen van de verschillende agenda's.
Elk raadslid heeft hiervoor een tablet of laptop ter beschikking gekregen en dit onder een
aantal voorwaarden die bij reglement worden vastgelegd.
Het reglement "ter beschikkingstelling van een tablet aan de raadsleden" gaat als bijlage.
Dit reglement werd in het verleden (27/09/2016) reeds goedgekeurd en wordt opnieuw
voorgelegd wegens het in voege treden van de nieuwe legislatuur.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

algemeen directeur
Vera Leemans

voorzitter
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