Verslag van de raad van 23 augustus 2016
OPENBARE ZITTING
Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter
Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric , Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde
Liesbeth, Van Steendam Inge, Vereecken Karlien, raadsleden
Ann Boterberg, wnd. secretaris
Verontschuldigd:
De voorzitter opent de zitting om 19u34.

1.
Notulen vorige vergadering (openbare zitting van 21 juni 2016)
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

2.
Kwijting jaarrekening 2014 aan ontvanger - goedkeuring
De raad,
Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (van 8 juni 2016) i.v.m. de
goedkeuring van jaarrekening per 31 december 2014;
Gelet op het feit dat de Vlaamse regering 30 dagen de tijd had om hiertegen beroep aan te tekenen;
Gelet op het feit dat deze termijn verviel op 9 juli 2016 en geen beroep werd aangetekend;
Met algemene stemmen;
Besluit:
Enig art. – De raad verleent kwijting aan de ontvanger over de afgelegde rekening.

3.
Ontwerp wijziging rechtspositieregeling - goedkeuring
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van 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 OCMW en van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW van bepaalde
personeelsgroepen van de OCMW;
Gelet op de beslissing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 juni 2011 betreffende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling;
Gelet op de beslissing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2013 tot wijziging van de
rechtspositieregeling;
Overwegende dat het opnieuw aangewezen is om een aantal correcties in de rechtspositieregeling aan
te brengen (proefperiode contractanten, verwijzingen naar artikels,…) en ook recente wetswijzigingen
in de tekst
Gelet op de beslissing van het MAT van 12 mei 2016 waarbij het voorontwerp tot wijziging van de
rechtspositieregeling werd goedgekeurd;
Overwegende dat het ontwerp besproken werd op het BOC van 7 juni 2016;
Met algemene stemmen,

Besluit
Art. 1 – De raad keurt het ontwerp tot wijziging rechtspositieregeling goed.
4.

Ontwerp wijziging formatie - goedkeuring

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en latere aanvullingen;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van 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 OCMW en van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de OCMW van bepaalde
personeelsgroepen van de OCMW;
Gelet op de beslissing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 juni 2011 betreffende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling;
Gelet op de beslissing van de raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2013 tot wijziging van de
rechtspositieregeling;
Overwegende dat het aangewezen is de formatie, in navolging van de rechtspositieregeling, aan te
passen naar aanleiding van de uitbreiding van het woonzorgcentrum en enkele bijkomende functies;
Gelet op de beslissing van het MAT van 12 mei 2016 waarbij het voorontwerp tot wijziging van de
formatie werd goedgekeurd;
Overwegende dat het ontwerp besproken werd op het BOC van 7 juni 2016;
Met algemene stemmen,
Besluit
Art. 1 – De raad keurt het ontwerp tot wijziging formatie goed.

5.

Uitspraak beroep aangetekend – kennisgeving

De raad neemt kennis van de uitspraak van het beroep aangetekend bij het Arbeidshof te Gent tegen
bewindvoerder.

6.

Varia

Ervaring raadslid Vereecken meewerkmoment. De opmerkingen die door raadslid Vereecken
opgesomd werden, zullen meegenomen worden in overdracht naar directeur en
hoofdverpleegkundige WZC.
Bouwgronden stand van zaken
Telefonie stand van zaken
Projectoproep provincie stand van zaken

De voorzitter sluit de vergadering om 20u20.

Namens de Raad,
Op last,
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de voorzitter,
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Christoph Van de Wiele

