Raad van maatschappelijk welzijn
Notulen openbare zitting

Zitting van 11 mei 2017

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt; mevrouw Joke Longin; de heer Peter Beerens; mevrouw Gwendolijn
Meskens; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Natalie De Coninck; mevrouw Annelies De Pauw;
mevrouw Linda Verbesselt; mevrouw Christel Ringoot

Afwezig:
de heer Harry De Visscher

11 mei 2017 19:57 -De voorzitter opent de openbare zitting

OPENBARE ZITTING
Vaste punten
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Goedkeuring verslag van de vorige openbare zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen OZ - RMW 23 03 2017.pdf

Interne zaken
Secretariaat
2
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Haviland - Statutaire gewone algemene vergadering Agenda - Bepalen mandaten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd de aangeduide mandatarissen te mandateren om de agenda van
de statutaire gewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op 21 juni 2017 goed te
keuren.
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Argumentatie
De OCMW-deelnemers dienen hun vertegenwoordigers voor een buitengewone algemene vergadering
van een dienstverlenende vereniging aan te duiden uit de leden van de OCMW-raad.
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers wordt telkens herhaald door de algemene
vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord met de
agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de OCMW-raad.
De agenda van de buitengewone algemene vergadering omvat volgende punten :

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017 : goedkeuring
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016
3. jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2016, het voorstel
van bestemming van het resultaat en toelichting : goedkeuring (art. 44)

4. verslag van de raad van bestuur : goedkeuring (art. 40)
5. verslag van de commissaris over het 51ste maatschappelijke dienstjaar : goedkeuring (art.
40)

6.
7.
8.
9.

bestuur : kwijtig aan bestuurders, commissaris (art. 40)
vaststelling resultaatbestemming (art. 45)
vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de werkingskosten (art. 15)
varia.

Juridische grond
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Art. 44, 1ste alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking waarbij
bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een buitengewone
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging moeten aanduiden uit de leden van de
OCMW-raad.
Art. 44, 3de alinea van het decreet van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking dat
bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers telkens wordt herhaald voor
de algemene vergadering en onder dit wordt verstaan dat de inhoud van het mandaat, zijnde akkoord
met de agendapunten van de jaarvergadering, dient goedgekeurd te worden door de OCMW-raad.
Afschrift te bezorgen aan
Intercommunale Haviland - Brusselsesteenweg 617 - 1731 Asse - per mail aan
ann.scheys@haviland.be
Harry De Visscher - raadslid - per mail
Linda Verbesselt - raadslid - per mail

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De agendapunten van de statutaire gewone algemene vergadering van intercommunale Haviland op
21 juni 2017 worden door de OCMW-raad goedgekeurd.

Artikel 2
De heer Harry De Visscher, raadslid, wonende Doortstraat 112/A te 1745 Opwijk wordt gemandateerd
om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale op 21 juni
2017 goed te keuren.
Mevrouw Linda Verbesselt, raadslid, wonende Kattestraat 20/0001 te 1745 Opwijk wordt
gemandateerd als plaatsvervanger om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van
Haviland Intercommunale op 21 juni 2017 goed te keuren.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

3

2017.03.27
2017.03.20
2017.03.20
2017.03.23

-

Gemeenten.pdf
teksten jaarverslag 2016.pdf
Toelichting jaarrekening 2016 AV 21 06 17.pdf
DEF jaarrekening 2016 voor AV.pdf
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OCMW-vereniging - Definitieve goedkeuring oprichting
zorgbedrijf - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De Raad wordt gevraagd om de oprichting van een OCMW-vereniging Titel VIII, hoofdstuk I
(zorgbedrijf) voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf definitief goed te
keuren.
Argumentatie
De OCMW-raad heeft in zitting van 1 december 2016 de oprichting van een OCMW-vereniging Titel
VIII, hoofdstuk I (zorgbedrijf) voor de afdeling ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf
principieel goedgekeurd.
Met de oprichting van het zorgbedrijf wenst het bestuur de continuïteit van de openbare ouderenzorg
te waarborgen, rekening houdend met een schaarste aan financiële middelen. De
ouderenzorgvoorzieningen worden hierbij ondergebracht in een verzelfstandigde publiekrechtelijke
vereniging. Het lokaal bestuur wil de ouderenzorg verder financieel ondersteunen en zal deelgenoot
zijn in de op te richten nieuwe publiekrechtelijke vereniging.
Door de oprichting van een zorgbedrijf wensen gemeente- en OCMW-bestuur volgende doelstellingen
te realiseren :
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- een betere dienstverlening aanbieden aan de Opwijkse burger (kwaliteit blijft prioritair)
- een hogere efficiëntie bereiken door meer bedrijfseconomisch te handelen
- sociale correcties te behouden
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken, gaat de oprichting van het zorgbedrijf
gepaard met het volgende :
- de toekenning van gebruiksrechten op onroerend patrimonium van het OCMW
- de terbeschikkingstelling van statutair OCMW-personeel en de overdracht van contractueel OCMWpersoneel
- de overdracht van ouderenzorgvoorzieningen samen met de bijhorende vergunningen, erkenningen,
de bijhorende overeenkomsten en contracten, de bijhorende roerende goederen, zowel materiële als
immateriële, met inbegrip van de daaraan verbonden rechten en plichten, zoals onder meer maar niet
uitsluitend de subsidies, de schuldvorderingen en de schulden overgedragen aan het zorgbedrijf.
De juridische modaliteiten worden vastgelegd in de statuten, die bij notariële akte zullen geregistreerd
worden.
Het dossier bevat ook een financieel plan, opgmaakt volgens de normen van BBC voor de jaren 2018 2023 met een daarbijhorende toelichting.
Het college van burgemeester en schepenen heeft een positief advies verleend in zitting van 9 mei
2017.
Het Hoger Onderhandelingscomité met de vakorganisaties vond plaats op 4 mei 2017.
Het dossier zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 23 mei 2017 en na goedkeuring
ingediend worden bij de Vlaamse Regering.
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 51 § 1 van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt
over de volheid van bevoegdheid voor de aangelegenheden die aan het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid titel VIII, hoofdstuk I Verenigingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met
- 5 stem(men) voor: Patrick De Smedt; Peter Beerens; Els Van Gucht; Annelies De Pauw; Linda
Verbesselt
- 3 stem(men) tegen: Joke Longin; Gwendolijn Meskens; Natalie De Coninck

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad besluit de oprichting van een OCMW-vereniging - zorgbedrijf voor de afdeling
ouderenvoorzieningen en het dienstenchequebedrijf definitief goed te keuren.
De OCMW-vereniging zal bestaan uit 2 deelgenoten, zijnde de gemeente Opwijk en het OCMW
Opwijk.
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Artikel 2
De OCMW-raad keurt de statuten met bijlagen van de OCMW-vereniging goed.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zorgbedrijf Opwijk slides info-sessie 20170504 juridisch.pdf
OCMW gemeente Opwijk strategische workshops verzelfstandiging ouderenzorgdiensten.pdf
Besluit OCMW-raad 1 december 2016.pdf
Nota oprichting zorgbedrijf raad 1 december .pdf
Motivatienota oprichting zorgbedrijf - OCMWraad11mei2017 (3).pdf
Toelichting financieel plan zorgbedrijf OCMW-raad 11 mei.pdf
Financieel plan 2018-2023.pdf
Statuten zorgbedrijf OCMW raad 11 mei.pdf
Statuten bijlage 1 zorgbedrijf OCMW raad 11 mei.pdf
Statuten zorgbedrijf bijlage 2 OCMW-raad 11 mei.pdf
protocol HOC 4 mei 2017.pdf
Analyse personeel zorgbedrijf overdracht en terbeschikkingstelling.pdf
Nota patrimonium zorgbedrijf gronden.pdf
Nota patrimonium zorgbedrijf administratief gebouw.pdf
Nota patrimonium zorgbedrijf woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum.pdf
Nota patrimonium zorgbedrijf serviceflatgebouwen.pdf

Dienst Financiën
Dienst Financiën
4
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 15409 voor € 3.974,40 van Forward It
factuurnr. F16-5482 voor € 9.677,35 van Haelvoet
factuurnr. 20170428 voor € 35.090,00 van Gezel II
Argumentatie
Forward It : Cherwell configuratie (configuratie ICT systeem)
Haelvoet : zitmeubilair voor de serviceflats de Vlindertuin
Gezel II : hernieuwing van de sturing van de stookinstallatie van het woonzorgcentrum De Oase
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Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de raad
van 27 oktober 2016.
Het feit dat op basis van het besluit van de OCMW-raad van 25 augusutus 2016 betreffende de
bepaling van de begrippen 'dagelijks bestuur' en 'budgethouderschap', het huishoudelijk reglement en
de wettelijke bepalingen terzake de raad enkel nog de inkomende facturen van het OCMW dient goed
te keuren van de :

 Investeringsuitgaven
 Exploitatie-uitgaven die meer dan € 8.500 bedragen
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inclusief latere
wijzigingen.
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.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De Raad van Maatschappelijk Welzijn keurt bijgevoegde investeringsfacturen goed :
factuurnr. 15409 voor € 3.974,40 van Forward It
factuurnr. F16-5482 voor € 9.677,35 van Haelvoet
factuurnr. 20170428 voor € 35.090,00 van Gezel II
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Investeringprojecten - exploitatieuitgaven - Inkomende
facturen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd volgende
investeringsfacturen goed te keuren:
factuurnr. 217.127 voor € 9.583,20 van Screen Services NV
factuurnr. 171008 voor € 19.965,00 van Thielelmans & Co NV
factuurnr. 13 voor € 7.829,91 van Jean-Paul Aelbrecht B.V.B.A.
Argumentatie
Screen Services NV : aankoop en installatie broadcastcenter voor overschakeling naar digitale televisie
in het WZC De Oase
Thielemans & Co NV : eindafrekening voor leveren en plaatsen van 2 nooddeuren voor de serviceflats
Den Eikendreef
Jean-Paul Aelbrecht B.V.B.A. : leveren en plaatsen wandkasten in het strijklokaal van het
woonzorgcentrum De Oase
Juridische grond
Het huishoudelijk reglement voor de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd door de raad
van 27 oktober 2016.
Het feit dat op basis van het besluit van de OCMW-raad van 25 augusutus 2016 betreffende de
bepaling van de begrippen 'dagelijks bestuur' en 'budgethouderschap', het huishoudelijk reglement en
de wettelijke bepalingen terzake de raad enkel nog de inkomende facturen van het OCMW dient goed
te keuren van de :

 Investeringsuitgaven
 Exploitatie-uitgaven die meer dan € 8.500 bedragen
Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 10° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
inclusief latere wijzigingen.
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Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inclusief latere
wijzigingen.
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.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De Raad van Maatschappelijk Welzijn keurt bijgevoegde investeringsfacturen goed :
factuurnr. 217.127 voor € 9.583,20 van Screen Services NV
factuurnr. 171008 voor € 19.965,00 van Thielemans & Co
factuurnr. 13 voor € 7.829,91 van Jean-Paul Aelbrecht B.V.B.A.

Personeelsdienst
Personeelsdienst
6
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Klacht van ACV over goedgekeurde rechtspositieregeling
- Vraag ABB inzake Vlaams zorgkrediet en onbetaald
verlof - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aan de OCMW raad wordt de goedkeuring gevraagd om de aanpassingen aan de
rechtspositieregeling te aanvaarden die in het college van 21 maart 2017 werden goedgekeurd naar
aanleiding van de brief van ABB met betrekking tot de klacht die ze van ACV hebben ontvangen over
onze teksten inzake Vlaams zorgkrediet en onbetaald verlof die goedgekeurd werden in het college
van 31 januari 2017 en de OCMW raad van 23 februari 2017.
Tijdens de overlegvergadering met de vakbonden, 25 januari 2016, hadden ACV en ACOD
aangegeven dat ze niet akkoord gaan met verdere beperkingen van het recht op onbetaald verlof en
het recht op Vlaams zorgkrediet.
1. Voor het onbetaald verlof werd het volgende voorzien in onze RPR:
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Paragraaf 1
Onder onbetaald verlof wordt begrepen :
1. twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan neit

aaneensluitende perioden;
2. twaalf maanden voltijdse onderbreking gedurende de loopbaan te nemen in periodes van minimaal
een maand - bijkomend vanaf de leeftijd van 55 jaar, twaalf maanden voltijdse onderbreking te
nemen in periodes van minimaal een maand;
3. 60 maanden vermindering van arbeidsprestaties tot 80% of 50% van een voltijdse betrekking te
nemen in periodes van minimaal drie maanden en vanaf de leeftijd van 55 jaar onbeperkte
mogelijkheid tot verminderen vna arbeidsprestaties tot 80% of 50% van een voltijdse betrekking.
Paragraaf 2
Het onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 1° is geen recht, maar kan worden toegestaan
als een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang
komt.
Paragraaf 3
Het onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 2° en 3° is in principe een recht voor alle
personeelsleden. Voor de leidinggevende functies en titularissen van graden van niveau A en niveau
B, is het onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 3° met betrekking tot de vermindering van
de arbeidsprestaties tot 50% van een voltijdse betrekking evenwel geen recht, maar kan worden
toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het
gedrang komt. Een weigering moet steeds gemotiveerd gebeuren.
Met leidinggevende functie wordt elke functie bedoeld waarin de titularis hiërarchisch gezag uitoefent
over ondergeschikte personeelsleden.
Om recht te hebben op onbetaald verlof moet het personeelslid een dienstanciënniteit van 2 jaar
binnen het bestuur hebben, uitgezonderd voor 1° van § 1 van artikel 252.
2. Voor het Vlaams zorgkrediet werd het volgende voorzien in onze RPR:
De verloven zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn een recht voor alle personeelsleden.
Voor de leidinggevende functies en titularissen van graden van niveau A en niveau B, is het
zorgkrediet met betrekking tot de vermindering van de arbeidsprestaties tot 50% van een voltijdse
betrekking evenwel geen recht, maar kan worden toegestaan als een gunstmaatregel, voor zover de
goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
Met leidinggevende functie wordt elke functie bedoeld waarin de titularis hiërarchisch gezag uitoefent
over ondergeschikte personeelsleden.
Argumentatie
1. In de klacht van ACV staat vermeld dat ze niet akkoord zijn dat de gunstmaatregel om 2 jaar
onbetaald verlof op te nemen niet mee wordt ingeschreven in de RPR. Daarnaast is een
dienstanciënniteit van 2 jaar eisen voor hen niet aanvaardbaar.
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Volgens VVSG blijft het de keuze van de raad/ college om te bepalen of onbetaald verlof als gunst
wordt opgenomen in de rechtspositeregeling of niet en welke vormen. Op basis van die argumentatie
werd slechts één vorm van onbetaald verlof als gunst opgenomen in onze lokale
rechtspositieregelingen.
CC consult en ABB communiceren dat ze wat dit betreft, het standpunt van de vakbonden volgen dat
alle vormen van onbetaald verlof als gunstmaatregel moeten worden opgenomen in de lokale
rechtspositieregeling.
Op basis van deze feedback is het voorstel om de rechtspositieregeling voor dit punt aan te passen als
volgt:
Artikel 252 -

Paragraaf 1
Onder onbetaald verlof wordt begrepen:
1. twintig werkdagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet
aaneensluitende periode
2. twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van minimaal
één maand
3. twaalf maanden voltijdse onderbreking gedurende de loopbaan te nemen in periodes van minimaal
één maand - bijkomend vanaf de leeftijd van 55 jaar , twaalf maanden voltijdse onderbreking te
nemen in periodes van minimaal een maand.
4. 60 maanden vermindering van arbeidsprestaties tot 80% of 50% van een voltijdse betrekking te
nemen in periodes van minimaal drie maanden en vanaf de leeftijd van 55 jaar onbeperkte
mogelijkheid tot verminderen van arbeidsprestaties tot 80% of 50% van een voltijdse betrekking.

Paragraaf 2
Het onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 1° en 2° is geen recht, maar kan worden
toegestaan als een gunst

Paragraaf 7
Het voltijds onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 1° en 2° is niet gelijkgesteld met
dienstactiviteit, tenzij het minder dan één maand bedraagt.
Het onbetaald verlof zoals bedoeld in artikel 252 §1, 2° en 3° is gelijkgesteld met dienstactiviteit.
maatregel, voor zover de goede werking van de dienst daardoor niet in het gedrang komt.
De voorwaarde van 2 jaar dienstanciënniteit kadert volgens ons in het afbakenen van een duidelijke
"categorie van personeelsleden" wat volgens onze interpretatie van het BVR RPR mogelijk is. Het doel
van deze regel is ook om nieuwe medewerkers te kunnen opvolgen en op redelijke termijn te kunnen
inschatten en coachen waar nodig.
2. In de klacht van ACV staat vermeld dat ACV niet akkoord kan gaan dat we op basis van artikel 99
van de herstelwet van 22 januari 1985 niet enkel decretale graden uitsluiten van het Vlaams
Zorgkrediet, maar dit uitbreiden naar leidinggevenden en titularissen van niveau A en niveau B.
Er staat echter in onze rechtspositieregeling niet dat leidinggevende en tituarissen van A en B
uitgesloten worden voor alle régimes van het Vlaams Zorgkrediet. Enkel in het régime van 50% wordt
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gevraagd dit als gunst van de secretaris te behandelen. Dit om ermee rekening te kunnen houden dat
vervanging op korte termijn in een klein bestuur, met ook eenmansafdelingen, niet altijd haalbaar is.
Dit lijkt ons als bestuur een evenwichtig voorstel om enerzijds voor alle medewerkers het recht op
Vlaams zorgkrediet maximaal te garanderen (voor iedereen in een voltijds en een 1/5 régime) en ook
de operationele werking van kleine diensten niet in het gedrang te brengen.
Het juridisch advies dat we hiervoor hebben ingewonnen had ons het volgende bevestigd:

 Op basis van het negende lid van artikel 99 van de herstelwet zijn de decretale graden wel
uitgesloten en op basis van het tiende lid van dat artikel kan men ook andere ambten
uitsluiten van het zorgkrediet en dit om redenen die inherent zijn aan de goede werking van
de dienst. Bepaalde ambten of functies kunnen dus uitgesloten worden van het zorgkrediet,
maar niet bepaalde personeelsleden of bepaalde diensten.

Regelgeving: bevoegdheid
Art. 52, 1° van het OCMW-decreet van 19.12.2008 : Met behoud van de toepassing van artikel 161
en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen
aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen :
de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheden, vermeld in titel II, hoofdstuk
I, afdelingen I en II (interne werking raad), de bevoegdheid tot overdracht, vermeld in het eerste lid,
en de aan de raad voor maatschappelijk welzijn toegewezen bevoegdheid, vermeld in artikel 2
(bevoegdheden die door wet of decreet aan de raad zijn opgelegd), in fine, met uitzondering van de
bevoegdheden of de dienstverlening waarop de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van toepassing is;
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Besluiten van de Vlaamse regering inzake toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
en bepalingen betreffende onbetaald verlof.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de argumentatie en opbouw van de huidige teksten voor onbetaald
verlof en Vlaams zorgkrediet die in de rechtspostieregeling werden opgenomen. Op basis van de
ingewonnen informatie bij Binnenlands bestuur en VVSG beslist de raad om de tweede
gunstmaatregel van onbetaald verlof ook toe te voegen aan de rechtspositieregeling en in die zin
paragraaf 1,2 en 7 van artikel 252 aan te passen.

Artikel 2
De OCMW-raad pleit voor de overige klachten dat de beperkingen zouden mogen gehandhaafd
worden. Dit om de operationele werking van kleine diensten in een lokaal bestuur te kunnen
garanderen.
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Bijlagen
1. Klacht RPR.pdf

BESLOTEN ZITTING
Vaste punten

21:24 - De voorzitter opent de besloten zitting
7
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Goedkeuring verslag van de vorige besloten zitting
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn met unanimiteit

Bijlagen
1. Notulen - RMW 23 03 2017 (1).pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Vast Bureau
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. Notulen - VB 16 03 2017 (1).pdf
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Kennisgeving van de notulen van het Bijzonder Comité
Sociale Dienst
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. BCSD 09 03 2017 .pdf
2. BCSD 03 04 2017.pdf
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Kennisgeving beslissingen secretaris inzake dagelijks
personeelsbeheer
KENNIS GENOMEN

Bijlagen
1. DPB Maart 2017.pdf
2. DPB April 2017.pdf
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MEDEDELINGEN
Kalender

Vergaderkalender JUNI 2017
- 1 juni 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 8u - Sociaal Huis
- 15 juni 2017 - Vast Bureau - 18u30 - GAC II (De Hopbel)
- 19 juni 2017 - Bijzonder Comité Sociale Dienst - 19u - Sociaal Huis
- 22 juni 2017 - OCMW Raad - 20u - Zaal Satijn WZC
Familiepicknick - 20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 van 11 tot 15 uur kunnen gezinnen genieten van een picknick in het
park van Hof ten Hemelrijk.
Er wordt leuke randanimatie voorzien, die afgestemd is op kinderen tot en met 12 jaar. Zo is
er kleuterdans, een workshop reuzezeepbellen maken, een verteltent, volkspelen en nog veel
meer.
De prijs bedraagt 1 Euro en er dient vooraf worden ingeschreven.
Het betreft een organisatie van het gemeente- en OCMW-bestuur, samen met de lokale
afdelingen van de Gezinsbond en Kind & Gezin. Dit initiatief is mee mogelijk gemaakt met
de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Viering collega's gemeente en OCMW

Vanaf 2017 worden speciale gebeurtenissen van collega's niet langer gevierd op de
nieuwjaarsreceptie, maar op 2 aparte vieringen tijdens het jaar : éénmaal in juni en éénmaal in
december.
Personeelsleden die 25 of 35 jaren dienst hebben, 50 of 60 jaar worden of op rust gaan
worden gevierd.
De eerste viering vindt plaats op 1 juni 2017 om 15u in Zaal Aurelia - Zorgcampus De Oase Kloosterstraat 75 te 1745 Opwijk.
Alle personeelsleden van gemeente en OCMW, leden van de gemeente- en OCMW-raad
worden uitgenodigd.
Regionale sportdag - 8 juni 2017

De regionale sportdag voor gemeente- en OCMW-personeel vindt plaats op donderdag 8 juni
2017 te Meise.
Er wordt busvervoer voorzien voor de personeelsleden van gemeente en OCMW.
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De eerste sportdag vond plaats in Meise op 16 september 1999. Op 8 juni 2017 zal de 19e en
tevens laatste editie in Meise plaatsvinden.
11 mei 2017 21:37 - De voorzitter sluit de zitting
OCMW-secretaris
Christel Ringoot

OCMW-voorzitter
Patrick De Smedt
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