Provincie VlaamsBrabant

OCMW-raad
Notulen van donderdag, 26 november
2020

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Niels Willems:
Veronique Hermans: Raadslid

Schepen;

Afwezig:

OPEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 22 oktober 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SOCIALE DIENST
2) Aanpassing reglement op de toekenning van een financiële steun 'COVID19'
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Katja Lammens
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Gelet op het Koninklijk Besluit houdende het invoeren van een subsidie ‘Covid-19’ voor de
doelgroep van het OCMW;
Gelet op het reglement op de toekenning van een financiële steun ‘COVID-19’ goedgekeurd
door het Vast Bureau in zitting van 07 september 2020 en de OCMW-raad van 24 september
2020;
Dat de toepassingsperiode van de subsidies liep van 01 juli tot en met 31 december 2020;
Gelet nu op de omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor
de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het federaal parlement gehoor heeft gegeven aan de oproep van de
OCMW’s om de toelageperiode van de COVID maatregel te verlengen tot en met 31 december
2021;
Overwegende dat deze onontbeerlijke verlenging van de toepassingsperiode het OCMW in
staat stelt om een toereikende steun te bieden aan nieuwe gerechtigden teneinde te
voorkomen dat de groepen die geraakt zijn door de catastrofale economische gevolgen van
de Covid-19 pandemie nog dieper wegzakken in de armoede;
In bijlage vinden jullie het aangepast ontwerp van reglement op de toekenning van een
financiële steun ‘Covid-19’ aan de doelgroep van het OCMW terug voor goedkeuring;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van
steun door de OCMW’s;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13
mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie ‘Covid-19’ voor de doelgroep van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°,
van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te
nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus voor de toekenning van een
tijdelijke premie aan de begunstigden van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen;
Gelet op het aangepast reglement op de toekenning van een financiële steun ‘COVID-19’
goedgekeurd in zitting van het Vast Bureau van 26 oktober 2020;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:

BESLUIT

Art. 1. De OCMW-raad beslist het aangepast ontwerp van reglement op de toekenning van
een financiële steun ‘Covid-19’ aan de doelgroep van het OCMW goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Beoordeling bod grond Kersbeek
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Na goedkeuring van opstart van de procedure van verkoop voor het perceel grond achter de
pastorij en de flats te Kersbeek, werd notaris Smets aangesteld voor dit dossier.
Er werd de nodige publiciteit gemaakt.
Via de notaris werd een bod ontvangen van de nieuwe eigenaar van de pastorie te
Kersbeek-Miskom.
Betrokkene wil zich kandidaat stellen als koper van het te koop gestelde grondstukje achter
de pastorie van Kersbeek, gelegen te Kersbeek-Dorp nr 9. Zij brengt een bod uit van
€11500 .
Dit bedrag stemt overeen met de vraagprijs zoals bepaald door de OCMW-raad.

Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs: ontvangst: 11 500 euro
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad stemt in met het bod op het achterliggend perceel achter de pastorij
te Kersbeek voor een bedrag van 11 500 euro.
Art. 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan notaris Smets te Glabbeek voor verdere
afhandeling van dit dossier.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Aanpassing personeelsformatie en organogram
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat het OCMW en de gemeente dienen overgingen tot de opmaak van een
gezamenlijk organogram, zoals goedgekeurd door de beide raden op 17/12/2019;
Overwegende dat een organogram een levendig iets is dat te gepaste tijde dient aangepast te
worden aan gewijzigde omstandigheden;
Gelet op:








De aanstelling van een extra personeelslid op de dienst omgeving
waardoor er hier nood is aan ene diensthoofd op een niveau met
voldoende loonspanning tov de overige personeelsleden van de
dienst
Het feit dat het grondwettelijk hof de wettelijke regeling inzake
verenigingswerk onwettig heeft verklaard, waardoor deze niet
meer kunnen ingezet worden in de sporthal
De gestegen werkdruk op het OCMW en het feit dat bijkomende
taken nog dienen overgedragen te worden van de algemeen
directeur naar het diensthoofd welzijn;
De materiële vergissing in het laatst goedgekeurde organogram
waarbij de functie van klusjesman bij het OCMW werd opgenomen
op prestatieniveau (halftijds omwille van loopbaanvermindering)
ipv op aanstellingsniveau (voltijds statutair)

Gelet op voorgaande elementen worden volgende aanpassingen voorgesteld:





Diensthoofd welzijn van 50% naar 80% (B4-B5 statutair – uitbreiding
prestaties huiidge titularis die een examen heeft gedaan op B4-B5 niveau)
Extra zaalwachter (E-niveau contractueel - 0,60 VTE – via aanwerving)
Diensthoofd omgeving op B4-B5 niveau (via bevordering – voltijds statutair)
Terug voorzien van een voltijdse klusjesman in het OCMW (D-niveau –
statutair)

Gelet op het voorstel van organogram zoals bijgevoegd;
Dat dit voorstel werd overgemaakt aan de vakbonden en besproken op het overleg- en
onderhandelingscomité;
Overwegende dat de vakbonden beklemtonen dat ze de statutaire aanstelling nog steeds
belangrijk vinden.
De vakbonden merken op dat de E-schalen niet meer van deze tijd zijn en stellen daarom de
vraag naar de opwaardering van E naar D. Men vraagt om dit minstens te onderzoeken en
een groeipad te voorzien.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
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;

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad gaat over tot goedkeuring van de personeelsformatie en het
aangepaste geïntegreerde organogram gemeente-OCMW.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck verwijst naar zijn opmerking over ditzelfde punt in de gemeenteraad en wil
dit herhalen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Verlof-, sluitings- en feestdagen 2021 personeel gemeente en OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende verlof-, sluitings- en feestdagen 2021 personeel gemeente en OCMW worden voorgesteld ter
goedkeuring na bespreking op het onderhandelingscomité van 27/10/2020:
Vrijdag 1 januari:

Nieuwjaar

Vrijdag 15 januari:

nm: dienstvrijstelling vanaf 17u (personeelsfeest)

Maandag 5 april:

Paasmaandag

Vrijdag 23 april:

nm: dienstvrijstelling (sportdag)

Zaterdag 1 mei:

Feest van de arbeid (*)

Donderdag 13 mei:

O.H. Hemelvaart

Vrijdag 14 mei:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 24 mei:

Pinkstermaandag

Donderdag 3 juni:

Dienstvrijstelling voor teambuilding

Zondag 11 juli:

Vlaamse Feestdag (*)

Woensdag 21 juli:

Nationale feestdag

Zondag 15 augustus:

O.L.V. Hemelvaart (*)

Maandag 1 november:

Allerheiligen

Dinsdag 2 november:

Allerzielen

Donderdag 11 november:

Wapenstilstand

Vrijdag 12 november:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 15 november:

Feest van de Dynastie

Dinsdag 23 november:

nm: dienstvrijstelling voor “De burgemeester kookt”

Vrijdag 24 december:

nm: dienstvrijstelling (Kerstavond)

Zaterdag 25 december:

Kerstmis (*)

Zondag 26 december:

2de Kerstdag (*)

Van 27 tot 31 december (vm): Collectieve sluiting via opname van verlof
Vrijdag 31 december:

nm: dienstvrijstelling (Nieuwjaarsavond)

(*) = feestdag die valt in een weekend > is vrij te compenseren

Opmerkingen
-

De brugdagen via opname verlof zijn niet van toepassing voor het personeel van het
containerpark en de sporthal;
Het personeel van de bibliotheek heeft bijkomend volgende brugdag via opname verlof:
zaterdag 15 mei 2021;
Sluiting sporthal vanaf woensdag 1 juli 2021 tot en met vrijdag 31 juli 2021;
Sluiting poetsdienst gemeentelijke zalen vanaf zaterdag 25 december 2021 tot en met vrijdag
31 december 2021;
Sluiting buitenschoolse kinderopvang vanaf vrijdag 24 december tot en met vrijdag 31
december 2021.

OPGELET!!
De in het geel aangeduide dienstvrijstellingen kunnen wijzigen ingevolge de coronamaatregelen.

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur;

Artikel 229 Rechtspositieregeling
BESLUIT
Art. 1. De OCMW-raad beslist akkoord te gaan met de verlof-, sluitings- en feestdagen 2021
personeel gemeente en het OCMW Kortenaken zoals hierboven weergegeven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Sectoraal akkoord: uitvoering saldo 2020 en 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 10 april laatstleden het sectoraal akkoord
2020 voor de lokale besturen goedgekeurd. Het akkoord bestaat uit 3 luiken, nl.
•Een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden ten bedrage van 1,1%;
•Een engagement om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid;
•De oprichting van een paritair samengesteld sectorfonds.
Alle lokale en provinciale besturen dienen de bepalingen van dit sectoraal akkoord uit te
voeren.
Het sectoraal akkoord geldt vanaf 1 januari 2020.
De verhoging van de koopkracht van de personeelsleden bedraagt ongeveer 1,1% en kan zich
op 3 vlakken situeren, nl. een verhoging van maaltijdcheques met 100 euro, een recurrente
jaarlijkse toekenning van cheques ten bedrage van 200 euro, en een verhoging van de tweede
pensioenpijler van de contractuele personeelsleden naar 2,5 %.
Concreet voor Kortenaken moeten we 300 euro koopkrachtverhoging voorzien. Er is voor
gekozen om dit te doen via de maaltijdcheques en andere cheques en niet via het aanvullend
pensioen voor de contractuelen. Kortenaken heeft op dit vlak immers al een voldoende
inspanning gedaan (gelet op de 50% kloofdichting).
Voor 2020 was al goedgekeurd:
-

-

Maaltijdcheques verhogen vanaf 1 juli van 7 euro naar 8 euro ( de werkgeversbijdrage
gaat van 5,91 naar 6,91) > dit komt neer op een koopkrachtverhoging van 100
euro/VTE
Daarnaast worden er cheques gegeven voor 200 euro
 Totaal: 300 euro

Vanaf 2021 wordt dit:



Maaltijdcheques van 8 euro > dit komt neer op 200 euro/VTE op jaarbasis
Cheques voor in totaal 100 euro

De invulling van de cheques diende nog bekeken te worden en onderhandeld met de
vakbonden;

Overwegende dat de middenstandscheque moet voldoen aan de voorwaarden van een
consumptiecheque. Handelaars moeten vallen onder het toepassingsgebied van de
consumptiecheques (omzet < 750 000 en minder dan 10 wns; minstens 1 m gesloten). De
cheque moet ook op naam zijn; is maar geldig tot 30/06/2021. De horeca valt onder het
toepassingsgebied, maar voor de andere lokale handelaars kan het een probleem volgen.

Om hogervermelde problemen te vermijden wordt in 2020 de resterende 200 euro ingevuld
als volgt:
•

middenstandscheque : 40 euro

•

Ecocheques (die ook kunnen besteed worden in warenhuizen voor de aankoop van
bioproducten): 160 euro.

Voor 2021 wordt dit:
•

200 euro via maaltijdcheques

•

100 euro via cheques, waarvan:
o

40 euro middenstandscheque

o

60 euro ecocheques

Reglement van toekenning:
Toepassingsgebied: alle werknemers o.b.v. hun tewerkstellingsbreuk en de gelijkgestelde
periodes, pro rata over een gans jaar. Deze pro rata berekening wordt ook toegepast bij het
in- en uit dienst treden.
Gelijkgestelde perioden: elke periode waarvoor een loon wordt betaald
Uitgifte: 1 keer per jaar in december
Toe te kennen bedrag wordt eerst aangerekend op de middenstandscheque en het saldo op
de ecocheques. Vb. een halftijds medewerker die in 2021 een volledig jaar gewerkt heeft, heeft
recht op 50 euro aan cheques. Dit bedrag zal als volgt worden samengesteld: 40 euro
middenstandscheques en 10 euro ecocheques.
De rechtspositieregeling zal in die zin worden aangepast; ook de toekenningsvoorwaarden
worden mee opgenomen.
Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden dd. 27 oktober 2020.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT

Artikel 1. De OCMW-raad stemt in met de invulling van het saldo van het sectoraal akkoord
2020 en het sectoraal akkoord 2021.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende punten worden aangepast op basis van het verslag van het overleg- en
onderhandelingscomité van 27 oktober 2020:






Lijst van werkzaamheden die recht geven op de gevarentoelage: invoering
art 193 bis
Voorstel: verwijderen van asbest mits een opleiding te volgen door 2
personeelsleden
De regeling van de dienstvrijstelling en geldcheque bij 25 jaar dienst
doortrekken bij 30, 35 en 40 jaar dienst: aanpassing artikel 217
De geldcheque wordt vervangen door een middenstandscheque (te
besteden bij de plaatselijke handelaars)
Bijlage 2 RPR: speciale aanwervingsvoorwaarden: Rijbewijsvereisten voor
het technische personeel: Voorstel vakbonden was om het rijbewijs E niet
als aanwervingsvoorwaarde te voorzien.
Na overleg werd bepaald dat de voorwaarde enkel wordt voorzien als er
een specifiek profiel wordt aangeworven nl. als we op zoek zijn naar een
bestuurder en dit blijkt uit de functieomschrijving. Als een bestuurder
wegvalt en er is een potentiële kandidaat binnen de huidige groep, vragen
de vakbonden om de huidige werknemers de kans te geven tot
omscholing.

Daarnaast dient er invulling gegeven te worden aan het sectoraal akkoord 2020-2021.
Hierdoor wordt Titel VI Sociale voordelen aangepast, met invoering van art 208 bis (invoering
cheques)
Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden van 27.10.2020.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
De rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad keurt de aangepaste rechtspositieregeling voor gemeente- en
OCMW-personeel goed.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Mandateren vertegenwoordiger Igo Leuven - algemene vergadering
11.12.2020
Feitelijke context
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van 11.12.2020 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 – 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:  Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen
(vervanging Annita Vandebroeck)

Overwegende dat voor het OCMW Laura Schurmans werd aangeduid als vertegenwoordiger;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De agenda van de algemene vergadering van 11 december 2020 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om mevrouw Laura Schurmans, OCMW-raadslid, af te vaardigen
voor
de algemene vergadering van 11 december 2020. Mevrouw Schurmans krijgt het mandaat de
agendapunten van de algemene vergadering
goed te
keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Mandateren
vertegenwoordiger
Algemene Vergadering 16.12.2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

intercommunale

Interleuven

-

Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing
van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 14 oktober 2020 voor de bijzondere algemene vergadering van
Interleuven op 16 december 2020 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks
worden aangewezen door de gemeente/OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 16 december 2020 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te
worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 24-06-2020
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021
4. Begroting 2021
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Diversen

Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om hiernavolgende
redenen terzake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De OCMW-raad vaardigt de heer Guy Vandebergh af op de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven van 16 december 2020, zoals beslist op de raad van 21 februari
2019.
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 16 december 2020 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Vragen
Raadslid Vanlaer merkt op dat men ter ondersteuning van de plaatselijke handelaars de
ecocheques invoert, maar dat in het zakje dat werd rondgedeeld namens het OCMW een
handzeep stak die niet bij lokale handelaars werd gekocht. Het zakje was wel mooi. De
voorzitter van het Bijzonder Comité repliceert dat er vooral naar de prijs werd gekeken; men
wilde de prijs van de inhoud van het zakje zo laag mogelijk houden. Hij kan instemmen met de
bedenking van raadslid Vanlaer. Meestal doen we onze aankopen lokaal en er zal hier in de
toekomst rekening mee gehouden worden.
Raadslid Alles deelt mee dat de grond in Kersbeek wordt verkocht, terwijl er daarnaast onze
school ligt en de flats, die hiervan ook gebruik zouden kunnen maken. Diest Uitbreiding was
echter niet geïnteresseerd in het perceel. Ook de school was geen vragende partij. De
burgemeester licht toe dat door de verkoop we wel de toegang tot het kerkhof kunnen
verzekeren omdat dit mee zal opgenomen worden in de akte (via de vestiging van een
erfdienstbaarheid).

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

