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OPENBARE ZITTING
Ondersteunende afdelingen
2.

FADI

Aanpassingswerken dementietuin - creatie tuinberging. Principebeslissing - plan
van aanpak.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Raming van de opdracht: 25.000,- euro (excl. 21% BTW)
Duur van de opdracht: éénmalig
De dementietuin van het Zonnig Huis is een op de gesloten afdeling aansluitend terras op de
eerste verdieping van het Woonzorgcentrum Zonnig Huis.
Deze dementietuin bevat een aantal gebreken waardoor het praktisch gebruik voor de
bejaarden van de bewuste afdeling onmogelijk wordt gemaakt. De hellingen op de terras zijn
te groot, de afwatering is weinig doordacht voor het gebruik door mindermobiele bejaarden,
de aanwezigheid van de afsluiting en de Engelse koer van de keuken geven bezorgdheden bij
het gebruik.
Tenslotte werd de dementietuin aangebracht op een aanvulling binnen een betonnen
keerwand. Hierdoor treden er verzakkingen op. Een heraanleg van deze dementietuin dringt
zich op.
Daarnaast zal de bouw van de nieuwe assistentiewoningen achter het Centrum van
Koekenbeek een reorganisatie van de huidige ondergrondse parkeergarage met zich
meebrengen. De bestaande tuinberging in deze garage zal moeten worden opgeheven. Een
aantal van de parkings voor dienstwagens wordt gereduceerd en de opslag die heden in de
garage plaatsvindt zal op een andere plaats moeten worden ondergebracht. Het zou
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bovendien aangewezen zijn reeds een bergplaats hiervoor te vinden voor aanvang van de
bouwwerken.
De optiek zou zijn om beide problemen gecombineerd aan te pakken en de dementietuin te
gaan heraanleggen maar dan als dakterras bovenop een nieuwe gelijkvloerse multifunctionele
berging.
Aan de Raad wordt voorgesteld om zijn principiële goedkeuring te geven aan dit voorstel en
het plan van aanpak te bekrachtigen.
Juridische gronden:
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel 84 §1 - eerste lid.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen.
De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.
Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari
1996).
Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter
vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996).
Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de
wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013.
Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni
2013.
Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in
meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten.
Advies en motivering:
De huidige dementietuin dient grondig heraangelegd te worden om meer tegemoet te
kunnen komen aan de verwachtingen vanuit intramurale zorg. Gelet op het onstabiele aspect
van de huidige ondergrond is het best een nieuwe constructie op te richten vanaf de
gelijkvloerse verdieping. Dit tuinterras dient echter nog steeds aan te sluiten op de bestaande
toegangsdeur van de eerste verdieping en dit zonder niveauverschil of trappen.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid op het gelijkvloers om van de huidige verloren ruimte een
waardevolle berging – oppervlakte +/- 220 m² - te maken welke diverse doeleinde zou kunnen
hebben. De ontsluiting via de brandweg achter het Zonnig Huis zorgt dat deze berging
makkelijk toegankelijk is voor voertuigen. Gezien de naastgelegen grootkeuken zouden
ondermeer de nieuwe elektrische koelwagens daar kunnen worden gestationeerd en
eventueel via rechtstreekse toegangsdeur naar de keuken ook beladen. De resterende ruimte
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kan aangewend worden om de berging welke zal moeten verdwijnen in de garage van het
Centrum Van Koekenbeek te compenseren.
Bovenop de multifunctionele berging zou dan een nieuwe terrastuin worden aangebracht met
een drempelloze aansluiting naar de eerste verdieping. Een beglaasde borstwering zou de
beleving kunnen maximaliseren naar de schoolcampus en het aanwezige groen zonder het
gevoel van afgesloten te zitten.
Gezien de hoofdzakelijke noordelijke oriëntatie en de aanwezige bomenpartij is er weinig
risico op oververhitting. Bovenop de terras zou groenpartijen op hoogte kunnen worden
aangebracht. De Engelse koer naar de warme keuken moet behouden blijven maar kan beter
worden geïntegreerd.
De afwerkingsgraad van de berging kan erg beperkt gehouden worden – voor de
dementietuin/terras is het aangewezen een hogere graad van afwerking te hanteren.
De nodige aandacht zal moeten gaan naar een efficiënte waterdichting van het geheel en de
aansluiting op de bestaande spouwmuren.
Gelet op het beperkt bedrag van deze opdracht is het weinig aangewezen om deze opdracht
via een design en build formule te realiseren, maar te opteren voor eerst de aanduiding van
een studiebureau in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en na het bekomen
van de stedenbouwkundige vergunning deze werken te gaan aanbesteden via
onderhandelingsprocedure met bekendmaking (werken tot €600.000,- exclusief BTW. )
Voor deze opdracht zal er opnieuw worden gewerkt met een geïntegreerd studiebureau voor
ontwerp van architectuur, stabiliteit, technieken en veiligheidscoördinatie welke dus het
geheel van de studies, aanbesteding en uitvoering coördineren.
Volgende architecten - ontwerpbureaus zullen worden aangeschreven en uitgenodigd voor
deelname aan deze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- WAW architecten, Dorpstraat 104 te 1640 Sint-Genesius-Rode
- Aros bvba, Scheepswerfkaai 1/0001 te 1500 Halle
- Ar-te, Remylaan 2b te 3018 Leuven
De oorspronkelijke ontwerper van het gebouw – architect De Coster TV Stabo – gaf eerder al
aan geen nieuwe opdracht meer te aanvaarden wegens pensionering.
Voor deze studieopdracht kan een raming gehanteerd worden van €25.000,- inclusief 21 %
BTW.
Voor deze opdracht werden de kredieten ingeschreven in de meerjarenplanning: 2014-2019/3
9
22911000
Inrichtingen gebouwen - bedrijfsmatige MVA
09530 Dementietuin.
Aan de Raad wordt voorgesteld om zijn goedkeuring te geven aan dit voorstel en het
bijzonder bestek opgenomen in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Het visum werd verleend dd. 28/07/2016.
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Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art. 1: Een opdracht uit te schrijven met als voorwerp: “Heraanleg dementietuin –
multifunctionele berging – aanstellen ontwerper.”
Art. 2: Het geraamde bedrag voor de opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op
€25.000,- (exclusief 21% BTW)
Art. 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gegund worden via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van volgende firma’s:
- WAW architecten, Dorpstraat 104 te 1640 Sint-Genesius-Rode
- Aros bvba, Scheepswerfkaai 1/0001 te 1500 Halle
- Ar-te, Remylaan 2b te 3018 Leuven
Art. 4: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden:
- enerzijds, door de Algemene Aannemingsvoorwaarden
- anderzijds, door het bijzonder bestek dat bij onderhavige beslissing is gevoegd
Art. 5: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten
voorzien in volgend investeringsproject: 2014-2019/3
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22911000
Inrichtingen gebouwen - bedrijfsmatige MVA
09530 Dementietuin.

3.

FADI

Sociaal huis termijnen meerwerken.

De Raad,
Aanleiding en doel:
Op 10 augustus 2016 werd een overleg ingepland met de firma Cordeel teneinde een
overeenkomst te bekomen wat betreft de meer-, minwerken, termijnen en vertragingsboete.
Heden agenderen wij dit dossier om de voorafgaand akkoord met de Raad te bekomen wat
betreft de inhoud van de onderhandelingen.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 2, 42 en 43.
De wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd.
Het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd.
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Het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden
gewijzigd.
De omzendbrief Agentschap Binnenlands Bestuur 2008/09 ivm de financiering met
projectbeheer – promotieopdracht van werken.
De overige wetgeving zoals opgenomen in het bestek onder overige wetgeving en normen.
In het bijzonder : artikel 7 en 8 van het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken (AUR).
Advies en motivering:
De meest recente werfplanning geeft een einddatum der werken op 01/09/2016. Dit wil
zeggen dat ook rekening houdend met eventuele termijnsverlengingen omwille van
meerwerken er voor het OCMW een mogelijkheid bestaat om de voorziene boeteformule van
het bestek te laten gelden.
Naar aanleiding van de overschrijding van de uitvoeringstermijn ging de firma Cordeel
(uitvoerder Peremans) met het OCMW reeds verscheidene malen in overleg. Op 14
september 2015 werd een eerste overleg gehouden. Dit overleg resulteerde in een beslissing
op de raadszitting van 13 oktober 2015.
De toegevoegde lijst van meerwerken geeft een totaliteit weer van 185.586,14 euro - 145
dagen gevraagde termijnsverlenging en minwerken 18.000 euro. De aangehaalde meerdagen,
meerwerken en het wegvallen van de financiering maken grotendeels onderdeel uit van een
akkoord zoals beslist op 13 oktober 2015.
Op 10 augustus 2016 werd een nieuw overleg gepland met Cordeel. Voor verdere
onderhandelingen verwijzen wij naar de interne nota opgenomen in bijlage van dit besluit.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad geeft aan de voorzitter en secretaris de machtiging om op 10 augustus 2016
de onderhandelingen te voeren met de firma Cordeel en dit volgens de voorwaarden zoals
opgenomen in bijlage van dit besluit.

4.

PO

Personeel - personeelsbehoeftenplan - aanpassing werkdocument

De Raad,
Aanleiding en doel:
5
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Door de nakende verhuis van een deel van het personeel naar het Sociaal Huis en de daarbij
horende verschuivingen werd het werkdocument gekoppeld aan de personeelsformatie
aangepast.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel - categorie 1-2-3
De rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – categorie 4
De beslissing van de Raad van 18/09/2012 met betrekking tot de goedkeuring van de
personeelsformatie.
De beslissing van de Raad van 14/7/2015 met betrekking tot de wijziging van de
personeelsformatie.
Advies en motivering:
Door de verhuis naar het Sociaal Huis zullen enkele medewerkers ingeschakeld worden op een
andere afdeling.
In het kader daarvan werd het werkdocument gekoppeld aan de formatie aangepast waar
nodig zonder iets aan de formatie te wijzigen.
Aan de Raad wordt gevraagd kennis te nemen van het aangepaste werkdocument in bijlage.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad neemt akte van het aangepaste werkdocument in bijlage.
5.

WE

SWOK - Opzeg Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en SVK Webra

De Raad,
Aanleiding en doel:
Op 01/04/2002 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen OCMW Halle en
SVK Webra om de werking van het SVK in Halle uit te bouwen. Jaarlijks wordt hiervoor een
subsidie betaald van 0.0743 euro per inwoner van Halle. De samenwerkingsovereenkomst
ging in voor een periode van 5 jaar en werd telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 5
jaar.
Op 01/08/2011 werd de vzw SVK Zuidkant opgericht waardoor er in september 2011 werd
voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst met SVK Webra stop te zetten. Het Vast
Bureau ging toen niet in op deze vraag omdat men de erkennings-en subsidievoorwaarden
van SVK Zuidkant nog diende af te wachten. Aangezien er geen tijdige opzeg plaatsvond, werd
de samenwerkingsovereenkomst met SVK Webra stilzwijgend verlengd vanaf 01/04/2012.
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Het SVK Zuidkant verkreeg zijn erkenning in november 2011 en heeft intussen zijn werking
uitgebouwd in de regio. Momenteel werd er, gezien de doublure van de SVK’s in het
werkingsgebied, een uitdovingsscenario afgesproken voor SVK Webra. Er wordt voorgesteld
om de overeenkomst met SVK Webra tijdig op te zeggen gezien deze opnieuw verloopt op
01/04/2017.
Juridische gronden:
De beslissing van de Raad van 18/03/2002 waarbij het samenwerkingsakkoord met SVK
Webra werd goedgekeurd.
De samenwerkingsovereenkomst tussen SVK Webra en OCMW Halle van 01/04/2002.
De beslissing van de Raad van 08/05/2007 waarbij de samenwerkingsovereenkomst
stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van 5 jaar.
De beslissing van het Vast Bureau in 2011 om de overeenkomst niet op te zeggen maar eerst
het verloop af te wachten van de erkennings- en subsidievoorwaarden van SVK-Zuidkant.
Advies en motivering:
Bij het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst in 2002 werd er geïnvesteerd in Webra
om hier in de regio een SVK uit te bouwen. Met de 15 huurwoningen die SVK Webra in Halle
beheert, is de werking na al deze jaren niet substantieel uitgebreid. Door de hoge nood aan
betaalbare huisvesting werd het SVK Zuidkant vzw opgericht, een samenwerking van ons
OCMW met het OCMW van Gooik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw. Het SVK Zuidkant beheert
56 huurwoningen in Halle en beoogt een groei naar 66 huurwoningen in 2018.
Tegen eind juni 2016 diende er, in opdracht van de Vlaamse regering, een akkoord bereikt te
zijn over de doublure van de twee Sociale Verhuurkantoren die beiden werkzaam zijn in de
regio Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Gooik. De besturen van SVK Webra en SVK Zuidkant zijn
hiervoor een afsprakenkader overeengekomen waarbij een uitdovingsscenario geldt voor SVK
Webra. Dit wil zeggen dat SVK Webra geen bijkomende woningen zal inhuren in de stad Halle
en de gemeenten Gooik en Sint-Pieters-Leeuw.
De huidige samenwerkingsovereenkomst met SVK Webra is dan ook niet langer relevant in
het licht van de huidige situatie. Gezien de uitdoving van de werking van SVK Webra in de stad
Halle en ten einde de nodige middelen te investeren in het SVK Zuidkant adviseren wij de
Raad om de samenwerkingsovereenkomst met SVK Webra te beëindigen.
De overeenkomst dateert van 01/04/2002. Deze kan iedere vijf jaar opgezegd worden. Zonder
een opzegging van één van de contracterende partijen minstens 6 maanden voor de vervaldag
wordt de overeenkomst opnieuw verlengd voor een periode van 5 jaar. De huidige
samenwerkingsovereenkomst kan dus beëindigd worden op 01/04/2017. Gegeven de
opzegtermijn van 6 maanden dienen wij een schrijven - opgenomen in de bijlage - te richten
naar SVK Webra vzw voor 01/10/2016.
Voor de komende jaren wordt er voorgesteld om aan SVK Webra een degressieve subsidie uit
te betalen gebaseerd op de in 2016 betaalde bijdrage van 2845,39 euro. Dit betekent
respectievelijk voor 2017, 2018, 2019 en 2020 een subsidie gelijk aan 80%, 60%, 40% en 20%
van dit bedrag. Vanaf 2021 zal er geen subsidie meer betaald worden.
Financieel advies en visum:
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Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art.1: De Raad gaat akkoord om de opzeg te geven voor de samenwerkingsovereenkomst met
SVK Webra. Deze opzeg duurt 6 maanden en gaat in op 01/10/2016.
Art.2: De Raad gaat akkoord met de betaling van een degressieve subsidie aan SVK Webra tot
en met 2020.

6.

WE

Woonwinkel/LOI-Verlenging huurovereenkomst Prinsenbos 30

De Raad,
Aanleiding en doel:
Gezien de stijgende asielaanvragen werd in het najaar van 2015 beslist om te voorzien in extra
LOI-opvang via de inhuur van het appartement gelegen te Prinsenbos 30 – Lembeek. Deze
huurovereenkomst ving aan op 15 december 2015 voor een periode van één jaar. Heden
wenst men over te gaan tot een verlenging van de huurovereenkomst voor éénzelfde periode
van 1 jaar.
Juridische gronden:
Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De organieke wet van 08/07/1976.
Raad in zitting van 12/07/2011 betreffende het afsluiten van een hoofdhuurovereenkomst
voor een appartement gelegen te Prinsenbos 30 te Lembeek met het oog op onderverhuring
aan OCMW-cliënten binnen de SVK-werking.
Raad in zitting van 13/10/2015 betreffende de goedkeuring met het sluiten van een
huurovereenkomst voor het appartement gelegen te Prinsenbos 30 te 1502 Lembeek in kader
van het Lokaal Opvang Initiatief.
Advies en motivering:
Sinds het jaar 2000 beschikt ons OCMW over een lokaal opvanginitiatief (LOI). Het lokaal
opvanginitiatief is een systeem waar kandidaat vluchtelingen door de federale dienst Fedasil
geplaats worden. Het OCMW Halle vangt deze asielzoekers via zijn LOI werking op door
middel van materiële opvang.
Gezien de hoge instroom van asielzoekers in 2015 ging ons OCMW over tot de inhuur van het
2-kamerappartement te Prinsenbos 30/2 te 1502 Lembeek dat voorziet in 4 extra LOI
opvangplaatsen (gezin van 4 - koppel + 2 kinderen). De verblijfsovereenkomst voor dit
appartement ging in op 15 december 2015 voor een periode van één jaar.
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Er wordt gevraagd om over te gaan tot een verlenging van de verblijfsovereenkomst voor
eenzelfde periode van 1 jaar. Omdat er door middel van de renovatie en herbestemming van
de pastorij te Buizingen reeds bijkomende LOI plaatsen worden voorzien, is een verlenging
van één jaar voldoende. Het einde van de werken aan de pastorij is gepland in het najaar van
2017 waardoor de extra opvangplaatsen te Prinsenbos 30 nadien niet meer noodzakelijk zijn.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De raad gaat akkoord met de verlenging van de huurovereenkomst voor één jaar voor
het appartement gelegen te Prinsenbos 30 te 1502 Lembeek in kader van het Lokaal Opvang
Initiatief.

Departement Welzijn
7.

WE

Indicering maatwerk vanuit een samenwerking met de VDAB.

De Raad,
Aanleiding en doel:
In het kader van de bevoegdheden die VDAB kreeg mbt de decreten collectief maatwerk en
lokale diensteneconomie, doen zij een beroep op belangrijke partners, zoals het OCMW, om
mee advies indicering te geven.
De bedoeling is om via indicering na te gaan of iemand erkend wordt als persoon met een
arbeidsbeperking en op basis hiervan rechten kan krijgen. Het gaat hier om personen met een
arbeidshandicap of personen met multipele problemen, die volgens het indiceringsinstrument
recht hebben op werkondersteunende maatregelen.
De indicering vanuit het OCMW gebeurt enkel voor het OCMW-cliënteel en heeft als doel een
snellere doorstroming te creëren.
Juridische gronden:
Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de beleidsplannen die in dat kader werden uitgezet.
Organieke wet 08/07/1976
Recht op Maatschappelijke Integratie 26/05/2002
Advies en motivering:
Uitvoering indicering en adviesbevoegdheid
● De indicering gebeurt door VDAB of een door VDAB aangewezen dienstverlener, het
OCMW.
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● De aangewezen dienstverleners brengen enkel een advies van indicering uit aan VDAB.
Op deze manier zal ons cliënteel sneller geïndiceerd worden en bijgevolg zullen zij
sneller kunnen doorstromen.
● De VDAB-DABP-specialist (specialist Dienst Arbeidsbeperking) beslist en kent rechten toe
met een bijhorend werkondersteuningspakket.
● Het is ook VDAB die de evaluaties van de doelgroepwerknemers op de werkvloer
uitvoert.
Opmerking
Zoals in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven (zie bijlage), geldt de adviesbevoegdheid
enkel voor de indicering in het kader van collectief maatwerk en lokale diensteneconomie en niet
voor onder meer de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), Arbeidszorg, Niet-toeleidbaarheid enz.
Wie?
Het gaat hier om een beperkt aantal gespecialiseerde dienstverleners die, in het kader van
hun taak als trajectbegeleidingsdienst voor werkzoekenden, gratis en onder de voorwaarden
zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, adviezen tot indicering arbeidsbeperking
afleveren.
Wij stellen dan ook voor om deze specialisatie over te laten aan het team joboachen.
De kandidaat-indiceerder dient twee testen af te leggen, (Pmab = basiskennis betreffende de
dienstverlening aan personen met een arbeidsbeperking en ICF = kennismaking met VDAB
indiceringsinstrument obv ICF waarmee de afstand tot de arbeidsmarkt voor de Pmab’ers
wordt ingeschat, op een niet wiskundige manier.) Zij dienen voor beide testen 70% te halen.
Indien niet geslaagd kunnen zij herkansen.
Elke medewerker die instaat voor het afleveren van adviezen dient verplicht aanwezig te zijn
op de intervisies en opfrissingscursussen georganiseerd door de VDAB.
Aan de Raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst in bijlage goed te keuren.
Financieel advies en visum:
Niet van toepassing
Beraadslaging:

Stemming:
Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen
Besluit:
Art 1. De Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB in kader van indicering
goed.

BESTUURLIJK TOEZICHT
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/08/2016
De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte
omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de
20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende
overheid, met name:
 de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg 52-54 te 3010
LEUVEN
 de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE

Einde: 20:46 uur

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Marie-Rose Harnie

Voor eensluidend afschrift

De secretaris
Jan De Winne

De voorzitter
Marie-Rose Harnie
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