OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OUDENBURG
PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Zitting van maandag 25 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, mevr.
Karmen Mechelaere, mevr. Sarah Vanmullem - maatschappelijk werkers en dhr. Bart
Vermeulen - secretaris.
De zitting vangt aan om 19.30 u.
De voorzitter opent de vergadering.
----------------DAGORDE
----------------OPENBARE ZITTING
1.

VASTSTELLING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET
OCMW-PERSONEEL – BOEK 1 OCMW-PERSONEEL MET
UITZONDERING VAN HET PERSONEEL TEWERKGESTELD IN DE
POETSDIENST EN WZC RIETHOVE, BOEK 2 POETSDIENST EN
BOEK 3 WZC RIETHOVE

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 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. 03/04/2009 houdende uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19/12/2008 betreffende de organisatie van
de OCMW’s en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en
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 het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12/11/2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden

voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (verder genoemd BVR RPR O);
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23/11/2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het BVR RPR en het BVR RPR O;
Gelet op het administratief statuut van het statutair personeel, het administratief
reglement van het contractueel personeel en het geldelijk statuut van het OCMWpersoneel zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij beslissing
d.d. 03/04/2000 zoals gewijzigd tot op heden;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/11/2008
waarbij beslist werd de rechtspositieregeling niet van toepassing te maken voor het
personeel van WZC Riethove;
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. 26/10/2010 om,
in afwijking van voornoemde raadsbeslissing van 25/11/2008, de hoofdstukken V. (De
vergoeding voor reis- en verblijfskosten) en VI. (De sociale voordelen) van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, met ingang van 01/10/2010,
uitwerking te laten hebben voor alle OCMW-personeelsleden, d.w.z. met inbegrip van
de personeelsleden van WZC Riethove;
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 OCMW-personeel met uitzondering
van het personeel van WZC Riethove meegedeeld met de brief d.d. 23/03/2011, ref.
2011/3252/P P/2011/451/001 RPR;
Overwegende dat de Vlaamse Regering bij voornoemd besluit van 12/11/2010 minimale
voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het specifieke personeel, de secretaris en de
financieel beheerder en van het voltallig personeel van bepaalde diensten en instellingen
vaststelt; dat bepaalde onderdelen van dit besluit verplicht moeten opgenomen worden,
andere onderdelen door het OCMW zelf worden ingevuld binnen de grenzen van dat
besluit en nog andere onderdelen moeten worden overgenomen uit de rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 25/10/2011
m.b.t. de indeling van het OCMW-personeel in categorieën zoals bedoeld in het Besluit
van de Vlaamse Regering d.d. 12/11/2010;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 21/05/2012
waarmee de volgende basisteksten m.b.t. de rechtspositieregeling van het OCMWpersoneel principieel werden goedgekeurd en dienden te worden voorgelegd voor advies
van het College van Burgemeester en Schepenen en van de syndicale
onderhandelingscommissie: boek 1, categorie 1, personeel in een betrekking die bestaat
bij de gemeente, en categorie 2, secretaris, ontvanger en specifiek personeel en boek 2,
categorie 3, personeel van de Poetsdienst;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 27/06/2012
waarmee een positief advies verleend werd over de voorgelegde ontwerpen van

rechtspositieregeling van het OCMW-personeel;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 18/12/2012
waarbij de basistekst m.b.t. de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel namelijk
boek 3: personeel van WZC Riethove principieel werd goedgekeurd en diende te
worden voorgelegd voor advies van het College van Burgemeester en Schepenen en van
de syndicale onderhandelingscommissie;
Gelet op de besprekingen van de OCMW-rechtspositieregeling: 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 van de onderhandelingen gevoerd in
het Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 11/12/2012, 17/01/2013 en 31/01/2013;
Overwegende dat de rechtspositieregelingen werden aangepast naar aanleiding van de
opmerkingen geformuleerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat een aantal aanpassingen werden aangebracht omwille van de
specifieke juridische, organisatorische en feitelijke context van het OCMW;
Overwegende dat van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om de tekst te actualiseren
in functie van een aantal recente wetswijzigingen;
Overwegende dat een aantal technische aanpassingen werden gedaan om de
leesbaarheid van de tekst te vergroten;
Overwegende dat een aantal aanpassingen werden opgenomen in de
rechtspositieregelingen aansluitend op het protocol van akkoord met de syndicale
organisaties;
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen d.d.
12/03/2013 over het ontwerp van rechtspositieregeling van het personeel tewerkgesteld
in het woonzorgcentrum Riethove (opgenomen in boek 3) en over de voorstellen tot
wijziging van de rechtspositieregeling van de andere personeelsleden (opgenomen in
boek 1 en boek 2);
Gelet op het positief advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 12/03/2013
t.a.v. de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam over de ontwerpen van de
rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel d.d. 07/03/2013;
Gelet op de voorliggende ontwerpen van de rechtspositieregeling voor het OCMWpersoneel namelijk: boek 1: OCMW-personeel (met uitzondering van het personeel
tewerkgesteld in de Poetsdienst en in WZC Riethove), boek 2: OCMW-personeel
Poetsdienst, boek 3: OCMW-personeel WZC Riethove;
Overwegende de gegeven toelichting;
Gelet op het advies van de secretaris;
Na beraad;
Op voorstel van de voorzitter;

BESLIST EENPARIG:
ART. 1 – De voorliggende teksten m.b.t. de rechtspositieregeling voor het OCMWpersoneel worden goedgekeurd namelijk:
rechtspositieregeling OCMW-personeel (met uitzondering van het personeel
tewerkgesteld in de Poetsdienst en in WZC Riethove) boek 1,
rechtspositieregeling OCMW-personeel Poetsdienst boek 2,
rechtspositieregeling OCMW-personeel WZC Riethove boek 3.
ART. 2 – De rechtspositieregeling OCMW-personeel (met uitzondering van het
personeel tewerkgesteld in de Poetsdienst en in WZC Riethove) boek 1 en de
rechtspositieregeling OCMW-personeel Poetsdienst boek 2, vervangen de
rechtspositieregeling OCMW-personeel (met uitzondering van het personeel
tewerkgesteld in WZC Riethove) goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk
welzijn d.d. 30/11/2010.
ART. 3 - Deze rechtspositieregelingen vervangen het administratief statuut van het
statutair personeel, het administratief reglement van het contractueel personeel en het
geldelijk statuut van het OCMW-personeel, vastgesteld door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn bij beslissing d.d. 03/04/2000 zoals gewijzigd tot op heden en
het vormingsreglement, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
d.d. 28/01/2003;
ART. 4 – De rechtspositieregelingen voor het OCMW-personeel treden in werking op 1
april 2013, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de
rechtspositieregelingen.
ART. 5 – Een afschrift van deze beslissing zal, gelijktijdig met de rechtspositieregeling
voor het OCMW-personeel (boek 1, boek 2 en boek 3), in het kader van het
administratief toezicht worden voorgelegd aan de Gouverneur van de provincie WestVlaanderen en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Een afschrift van het protocol van akkoord afgesloten met de representatieve
vakorganisaties en van de adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen
zullen worden meegestuurd aan de Gouverneur.
ART. 6 – Een afschrift van deze beslissing en een exemplaar van de
rechtspositieregelingen zullen worden bezorgd aan de Weddecentrale Schaubroeck nv,
Steenweg op Deinze 154 9810 Nazareth en aan de Pensioendienst voor de
overheidssector, Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel.
ART. 7 – Deze rechtspositieregelingen zijn niet van toepassing op OCMW-cliënten die in
het kader van artikel 60 § 7 van de OCMW-wet tijdelijk tewerkgesteld worden. In
afwachting van een aparte rechtspositieregeling voor personeelsleden tewerkgesteld via
artikel 60 § 7 blijft de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d.
25/10/2011 houdende indeling van het OCMW-personeel in categorieën zoals bedoeld in
het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12/11/2010 van toepassing.
ART. 8 – Deze rechtspositieregelingen zijn ook niet van toepassing op jobstudenten.
2.

VASTSTELLING VAN HET OCMW-BUDGET 2013

De raad,
Gelet op de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008;
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 de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 22/05/2000 om
de nieuwe OCMW-boekhouding in te voeren vanaf 01/01/2001;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 13/10/2000 waarbij de datum van
inwerkingtreding van de regelgeving betreffende de nieuwe OCMWbeleidsinstrumenten voor het OCMW Oudenburg vastgesteld werd op 01/01/2001;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 31/01/2011
waarbij het financieel meerjarenplan 2011 - 2013 van het OCMW werd vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 17/03/2011 waarbij het meerjarenplan
2011 - 2013 van het OCMW werd goedgekeurd;
Overwegende dat het bedrag van de gemeentelijke bijdrage zoals voorzien in het budget
2013, nl. 750.000 EUR, gelijk is aan het bedrag van de gemeentelijke bijdrage voorzien
voor 2013 in het meerjarenplan 2011 - 2013;
Overwegende dat het budget derhalve “past binnen het meerjarenplan” zoals bedoeld in
art. 150 van het OCMW-decreet;
Overwegende het positief advies van het managementteam d.d. 07/03/2013 m.b.t. het
OCMW-budget 2013;
Overwegende het positief advies dat door het College van Burgemeester en Schepenen
in zitting d.d. 26/02/2013 gegeven werd m.b.t. het budget 2013;
Overwegende dat, samen met de dagorde, veertien vrije dagen voor de zitting van
heden, een exemplaar van het budget 2013 aan de raadsleden werd bezorgd;
Overwegende de voorstelling van en de toelichting bij het voorliggend budget 2013
door de voorzitter;
Overwegende de vragen en de discussie over het budget;
Bij stemming met volgend resultaat: van de negen aanwezige raadsleden stemmen er
zes voor (mevr. Rita Meyns, mevr. Chantal van Litsenburgh, dhr. Johan Lesaffre, mevr.
Dina Verschaeve, mevr. Joanna Fattizzo en mevr. Tahira Malik) en drie tegen (mevr.
Erna Coene, mevr. Lies Goemaere en dhr. Maarten Boucquez) de vaststelling van het
voorliggend budget;
Overwegende dat de fractie Open VLD bij monde van raadslid mevr. Erna Coene de
niet-goedkeuring wenst te motiveren op grond van onvoldoende inspraak bij de
totstandkoming van het budget enerzijds en de financiële situatie van het OCMW, die
zeker naar de toekomst toe zorgwekkend oogt, anderzijds;
BESLIST:
ART. 1 – Het voorliggend budget 2013 van het OCMW Oudenburg wordt vastgesteld
zoals hierna samengevat:

Exploitatiebudget – geconsolideerd
I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa
II. Werkingskosten
III. Werkingsresultaat
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VI. Resultaat van de gewone activiteiten
VII. Uitzonderlijke opbrengsten
VIII. Uitzonderlijke kosten
IX. Resultaat van het boekjaar
Investeringsbudget – geconsolideerd
Deel 1: Investeringen
I. Oprichtingskosten
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
IV. Financiële vaste activa
TOTAAL INVESTERINGEN

2013
4.433.250,00
6.144.850,00
- 1.711.600,00
90.400,00
68.600,00
- 1.689.800,00
285.000,00
0,00
- 1.404.800,00
2013
0,00
83.000,00
37.000,00
0,00
120.000,00

Deel 2: Desinvesteringen
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
IV. Financiële vaste activa
TOTAAL DESINVESTERINGEN

0,00
30.000,00
0,00
30.000,00

Deel 3: Financiering
Leningen
Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen
A. Gemeentelijke bijdrage in de werking
B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen
C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het
boekjaar (A + B)
D. Correctie van de gemeentelijke bijdrage
D.1. Saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten
jaarrekening
D.2. Correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het
budget van het lopende boekjaar
D.3. Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende
boekjaar
D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage
Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de
aflossingen (C + D)

120.000,00
2013
1.544.600,00
80.300,00
1.624.900,00
-874.900,00
-601.524,96
560.930,00
0.00
- 834.305,04
750.000,00

ART. 2 – Een afschrift van deze beslissing en een exemplaar van het budget 2013 zullen
worden verzonden aan het stadsbestuur, voor kennisgeving aan de Gemeenteraad, en
aan de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, in het kader van het
administratief toezicht.

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

