
 

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

  

 

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 23 juni 2020. 

 

AANWEZIG : 

voorzitter: Marcel De Vos  

burgemeester: Liesbeth Verstreken 

vast bureau: Danny Van de Velde, Marc De Cordt, Koen Paredaens, Olivier Rul, Michaël Heyvaert, 

Cindy Van Paesschen 

ocmw-raadsleden:  Katrien Schryvers, Luc Kennis, Jos van Dongen, Roel Van Elsacker, Jos 

Vekemans, Rita Laureyssens, Jan De Prins, Paul Van Wesenbeeck, Kitty Busschodts, Wouter 

Bollansée, Jan Van Melkebeek, Alex Verbergt, Tom Sleeuwaert, Karin Verbiest, Charlotte 

Vercruyssen, Elke Sels, Bert Claessens, Emery Frijters, Griet Decock  

algemeen directeur: Kristof Janssens   

De voorzitter opent de raad voor maatschappelijk welzijn om 21.46 uur voor de behandeling van 

agendapunt A.1. 

Omwille van de voorgeschreven procedure voor het goedkeuren van de jaarrekeningen van gemeente 

en OCMW evenals het geheel schorst de voorzitter de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn na de behandeling van punt A.1 en heropent de openbare zitting van de 

gemeenteraad. 

Punt A.1:  Vaststelling van de jaarrekening 2019 van het ocmw. 

MOTIVERING:  

Samenvatting: 

Ieder jaar moet de raad van maatschappelijk welzijn de jaarrekening van het vorige jaar vaststellen en 

kennis nemen van de bijhorende toelichting. De raad van maatschappelijk welzijn stemt over haar deel 

van de jaarrekening. 

Juridische grond 

-  de beslissing van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 

lokale besturen 

-  de beslissing van de minister bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden van  26 juni 2018 tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels 

en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen  

-  de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 

BESLUIT met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen (h-EERLIJK Zoersel): 

Artikel 1: 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de jaarrekening vast met onderstaande 

realisatie van de kredieten: 

 Gerealiseerd  Eind kredieten  Initiële kredieten 

Exploitatie-uitgaven 5.275.577,65 5.233.488,00 5.233.488,00 

Investeringsuitgaven      42.835,95    720.200,45 673.318,00 

Ontvangsten uit leningen en 

leasings 

              0,00               0,00 0,00 

Uitgaven voor toegestane 

leningen en betalingsuitstel 

              0,00               0,00 0,00 

 Artikel 2: 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de toelichting bij de financiële nota en van de 

toelichting bij de samenvatting van de algemene rekening.    

Punt A.2:  Wijziging van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. 

De voorzitter heropent de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op woensdag 24 

juni om 1.40 uur. Raadsleden J. Van Melkebeek, L. Kennis en J. De Prins hebben de zitting 

ondertussen verlaten. 



Juridische grond: 

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, met bijzondere aandacht voor artikel 186  

inzake de rechtspositieregeling 

- het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden 

voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn 

- het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse regering van 7 december 2007 

- het besluit van de Vlaamse regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse regering van 7 december 2007 en van het Besluit van de Vlaamse regering van 12 

november 2010 

- het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016 houdende wijziging van het besluit van 

de Vlaamse regering van 7 december 2007 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 

november 2010 houdende afschaffing van verlof voor deeltijdse prestaties en wijziging van het 

onbetaald verlof als gunst en toevoeging van een onbetaald verlof als recht. 

- het meerjarenplan, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 

- het besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2018 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het gemeente en ocmw-personeel 

- het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 augustus 2018 tot goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het ocmw-personeel 

- de omzendbrief van 28 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de 

lokale en provinciale besturen 

Advies 

De gewijzigde rechtspositieregeling werd gunstig geadviseerd door het onderhandelings- en 

overlegcomité voor het personeel van gemeente en ocmw. 

BESLUIT met algemeenheid van stemmen:  

Artikel 1: 

In de rechtspositieregeling wordt het woord secretaris vervangen door algemeen directeur en 

financieel beheerder wordt vervangen door financieel directeur. 

Artikel 2: 

Artikel 230 betreffende de maaltijdcheques:  

De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 6 euro. 

De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 euro. 

wordt gewijzigd naar: 

De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 7,50 euro. 

De werkgeversbijdrage bedraagt 6,41 euro. 

Enkel voor het jaar 2020 worden de maaltijdcheques eenmalig aangevuld met ecocheques voor een 

bedrag van 150 EUR voor een voltijds personeelslid, aan te passen volgens de tewerkstellingsbreuk 

Artikel 3: 

Toevoeging aan paragraaf §3 aan artikel 196: 

vanaf 1 januari 2020 wordt voor de contractuele personeelsleden het vakantiestelsel publieke 

sector toegepast. Het aantal vakantiedagen wordt opgebouwd op basis van de arbeidsprestaties in 

het lopende jaar. 

Artikel 4: 

Een kopie van dit besluit en een exemplaar van de gewijzigde rechtspositieregeling wordt bezorgd aan 

het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. 

Artikel 5: 

Alle personeelsleden van het ocmw worden op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de 

rechtspositieregeling en ontvangen op aanvraag bij de personeelsdienst een exemplaar. 

Punt A.3:  Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke rekrutering en 

selectie van personeel en de aanleg van een gemeenschappelijke wervingsreserves met gemeente en 

ocmw Malle 

MOTIVERING: 

Juridische grond 

- decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 196 

- besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen betreffende de 



 rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel 

Argumentatie 

Gemeente Zoersel en Malle wensen samen te werken op het vlak van rekrutering en selectie van personeel, 

en het aanleggen van gemeenschappelijke wervingsreserves. 

 Dit houdt voordelen in voor zowel de werkgevers als de sollicitant: 

• Tijd en middelen worden efficiënt ingezet, omdat het bestuur ruimer samengestelde wervingsreserves 

ter beschikking krijgt waarvoor het de inspanningen van een selectieprocedure kan delen. 

• Publicatiekosten worden gedeeld. 

• Een kandidaat moet maar één keer deelnemen aan een procedure om in aanmerking te komen bij twee 

verschillende werkgevers. 

• De wervingsreserves worden optimaal benut. 

 Een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke praktische afspraken tussen de betrokken besturen is  

 noodzakelijk. 

BESLUIT met 19 stemmen voor en 5 onthoudingen (CD&V): 

Een samenwerkingsovereenkomst (ad hoc) wordt afgesloten met gemeente en ocmw Malle voor het 

gezamenlijk rekruteren en selecteren van personeel, en het aanleggen van gemeenschappelijke 

wervingsreserves. 

Punt A.4:  Kennisname van het rapport organisatiebeheersing 2020 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Op 15 november 2018 keurde de ocmw-raad het kader voor organisatiebeheersing goed. Jaarlijks, ten 

laatste in juni, wordt een rapport opgemaakt met de concrete acties die in dit kader werden 

gerealiseerd. 

Juridische grond  

- decreet lokaal bestuur, de artikelen 217 - 219 

- de ocmw-raadsbeslissing van 15 november 2018 waarin het kader van organisatiebeheersing werd 

goedgekeurd 

BESLUIT: 

Artikel 1:  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2020, dat 

integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

 

Omdat er voor het einde van de zitting door de raadsleden geen opmerkingen werden gemaakt over het 

verslag van de vorige zitting, wordt het goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de 

algemeen directeur. 

Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter de zitting op woensdag 24 juni om 1.50 uur . 
 

 

 

 

Kristof Janssens      Marcel De Vos 

algemeen directeur      voorzitter 

 

 


