OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van dinsdag 12 maart 2013

Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter, mevr. Chantal Van Litsenburgh, dhr.
Johan Lesaffre, mevr. Dina Verschaeve, mevr. Joanna Fattizzo, mevr. Erna Coene,
mevr. Lies Goemaere, dhr. Maarten Boucquez, mevr. Tahira Malik - leden, en dhr. Bart
Vermeulen - secretaris.
De zitting vangt aan om 19.30 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
De voorzitter stelt voor om een punt toe te voegen aan de dagorde van de openbare
zitting. Dit punt betreft een advies over de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel. Gezien het stadsbestuur de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel zou willen laten vaststellen op de zitting van de gemeenteraad d.d.
27/03/2013 is dit advies hoogdringend. Het voorstel wordt met eenparigheid
goedgekeurd.
1.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE OPENBARE
ZITTING VAN 12/02/2013

Het verslag van de openbare zitting van 12/02/2013 wordt met eenparigheid
goedgekeurd.
2.

KENNISGEVING VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD VOOR
VERKIEZINGSBETWISTINGEN D.D. 08/02/2013 WAARBIJ DE
VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN GELDIG WORDT VERKLAARD

De raad wordt in kennis gesteld van de beslissing van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen van de provincie West-Vlaanderen d.d. 08/02/2013 waarbij de
verkiezing van de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en hun opvolgers
van de gemeente Oudenburg geldig wordt verklaard.
3.

WIJZIGING VAN HET ORGANIGRAM VAN HET OCMW –
PRINCIPEBESLISSING

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/02/2010
waarmee het huidige organigram van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 27/09/2010
houdende “personeelsbehoeften en -beleid in 2011 en volgende jaren (meerjarenplan
2011-2013)”, waarin de aanwerving van een voltijds administratief deskundige voorzien
werd;
Overwegende dat het principe van deze aanwerving en het nodige krediet hiervoor
opgenomen werd in het meerjarenplan 2011 - 2013 en in de budgetten van deze periode;
Overwegende dat deze functie in het leven geroepen werd voor ondersteuning van de
opdracht van de secretaris;
Overwegende dat het derhalve aangewezen is dat deze functie in het organigram
opgenomen wordt als “stafmedewerker” die rechtstreeks rapporteert aan de secretaris;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/10/2012
waarbij mevr. Barbara Mylle, geboren te Oostende op 18/02/1976, wonende
Vrijboomstraat 32 8460 Oudenburg, werd aangeworven als voltijds administratief
deskundige (B1-B3) met een contract van onbepaalde duur;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 26/11/2012
waarbij een functie van ergotherapeut, voor 4/5de tewerkstelling, vacant werd verklaard;
Overwegende dat voornoemde vacant verklaarde functie betrekking heeft op de taak
van referentiepersoon dementie (0,5 FTE) en op het verlenen van specifieke zorg aan
zeer zorgbehoevende bewoners (in het kader van de B-optimalisatie);
Overwegende dat de functie van “referentiepersoon dementie” een adviesfunctie is t.a.v.
het WZC-beleid, vertegenwoordigd door de WZC-directeur (analoog aan de functie van
kwaliteitscoördinator);
Gelet op het voorliggend aangepaste organigram;
Overwegende dat het Managementteam op 07/03/2013 een gunstig advies heeft gegeven
t.a.v. het voorstel van organigram;
Overwegende dat voor een wijziging van het organigram het advies van de syndicale
organisaties vereist is;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Er wordt een principiële goedkeuring verleend t.a.v. het voorliggend
organigram van het OCMW.
ART. 2 – Het organigram zal voorgelegd worden voor advies van de syndicale
organisaties op de eerstvolgende bijeenkomst van het Basisoverlegcomité OCMW.

ART. 3 – Na het bekomen van het vereiste advies zal het organigram voor definitieve
goedkeuring opnieuw voorgelegd worden aan de raad.
4.

VASTSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
BESTUURSORGANEN VAN HET OCMW

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet);
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het naar aanleiding van de installatie van de nieuwe OCMW-raad op
07/01/2013 aangewezen is om een nieuw huishoudelijk reglement vast te stellen;
Overwegende dat de werking van de bestuursorganen van het OCMW bij de aanvang
van deze nieuwe legislatuur grondig gewijzigd werd en grondig verschilt ten aanzien
van de voorgaande bestuurstermijn wegens de niet-oprichting van een Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst en de niet-oprichting van een Vast Bureau;
Overwegende dat voornoemd decreet van 29/06/2012 een aantal zaken vermeldt die in
het huishoudelijk reglement van de werking van bestuursorganen van het OCMW
dienen te worden opgenomen;
Overwegende het huidige huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van het
OCMW dat voor het laatst gewijzigd werd bij beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn d.d. 03/08/2009;
Overwegende de voorliggende tekst van het huishoudelijk reglement;
Overwegende dat de voorliggende tekst van het huishoudelijk reglement (met
aanduiding van de wijzigingen t.a.v. de versie d.d. 03/08/2009) per e-mail bezorgd werd
aan de raadsleden op 06/03/2013;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De voorliggende tekst “huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van
het OCMW” wordt goedgekeurd.
ART. 2 – Het nieuwe huishoudelijk reglement vervangt het vroegere.
ART. 3 – Het nieuwe reglement zal uitwerking hebben binnen de vijf dagen na
bekendmaking zoals bepaald in art. 187 en art. 188 van het OCMW-decreet.
5.

WEDSTRIJD VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN NIEUW LOGO
VOOR WZC RIETHOVE

De raad,
Overwegende dat het OCMW bezig is met de vervangingsnieuwbouw van WZC
Riethove;
Overwegende dat het logo van het huidige WZC Riethove achterhaald is en in onbruik
geraakt;
Overwegende dat het wenselijk voorkomt dat het nieuwe WZC Riethove over een eigen
logo zou beschikken (versterken identiteit, bekendmaking, herkenbaarheid, uniformiteit,
vereenvoudigde naamtekening drukwerken en voorwerpen, enz.);
Overwegende dat voorgesteld wordt dat voor het ontwerpen van dit logo een wedstrijd
zou worden uitgeschreven waaraan alle inwoners van Oudenburg kunnen deelnemen
(cfr. bespreking op de raadszitting van 26/02/2013, in het verslag opgenomen bij de
“mededelingen”);
Gelet op het voorliggende “wedstrijdreglement” voor het ontwerpen van het logo van
WZC Riethove (duiding, deelnemingsvoorwaarden, deadline, vormvoorwaarden,
selectie winnaar, te winnen prijs);
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ENIG ART. – Het reglement van de wedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor het
nieuwe WZC Riethove wordt goedgekeurd.
6.

MAANDELIJKSE AFREKENING VAN WZC RIETHOVE:
DECEMBER 2012

De raad wordt in kennis gesteld van de facturatie van de verblijfskosten van de
bewoners van woonzorgcentrum Riethove voor de maand december 2012:

Opbrengsten prestaties t.l.v. cliënt
(dagprijs)
A.R. 8341/700000
Opbrengsten supplementen
A.R. 8341/701000
Overige opbrengsten diverse diensten
A.R. 8341/703900
Opbrengsten aangerekende medische,
paramedische & farmaceutische
kosten
A.R. 8341/704000
Opbrengsten aangerekende andere
kosten
A.R. 8341/705000
TOTAAL TEN LASTE
RESIDENTEN

ROB
26.005,02

RVT
TOTAAL
56.896,95 82.901,97

280,52

647,06

927,58

0,00

69,00

69,00

2.698,13

4.004,85

6.702,98

307,95

922,57

1.230,52

29.291,62

62.540,43

91.832,05

TOTAAL TEN LASTE
EIGEN OCMW
A.R. 8341/700400
TOTAAL TEN LASTE
VREEMD OCMW
A.R. 8341/700200
ALGEMEEN TOTAAL
7.

220,61

0,00

220,61

0,00

0,00

0,00

29.512,23

62.540,43

92.052,66

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: ADVIES OVER DE
RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET GEMEENTEPERSONEEL

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het gemeentedecreet van 15/07/2005, in het bijzonder art. 270 waarin is
bepaald dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een advies dient te geven over de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 29/06/2012 tot wijziging van het decreet van 19/12/2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 07/12/2007 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 (verder genoemd BVR RPR);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 30/09/2010 waarbij de rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 30/11/2010
waarmee de “rechtspositieregeling OCMW Oudenburg – OCMW-personeel met
uitzondering van het personeel tewerkgesteld in WZC Riethove” werd goedgekeurd;
Overwegende de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur m.b.t. de
vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel d.d. 13/10/2010;
Overwegende de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel met uitzondering van het personeel van
WZC Riethove, meegedeeld met de brief d.d. 23/03/2011;
Gelet op de besprekingen van de rechtspositieregelingen van het gemeentepersoneel en
het OCMW-personeel (boek 1, boek 2 en boek 3) op het Bijzonder
Onderhandelingscomité/Hoog Overlegcomité d.d. 11/12/2012, 17/01/2013 en
31/01/2013;
Gelet op het protocol van akkoord van 05/03/2013 ingevolge de onderhandelingen
gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 11/12/2012, 17/01/2013 en
31/01/2013;

Gelet op het mailbericht d.d. 07/03/2013 waarmee het advies van de OCMW-raad over
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel gevraagd werd;
Gelet op de voorliggende tekst van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Na beraad;
Gelet op het advies van de secretaris;
Op voorstel van de voorzitter;
BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – Er wordt een positief advies verleend over het ontwerp van
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel.
ART. 2 – Kennisgeving van deze beslissing zal onverwijld gedaan worden aan het
College van Burgemeester en Schepenen.

GEHEIME ZITTING

En niets meer aan de dagorde zijnde, wordt de zitting geheven.

Aldus vastgesteld in de hiervoor vermelde zitting,
Namens het OCMW,
Op bevel:
De secretaris,

De voorzitter,

Bart Vermeulen

Rita Meyns

