NOTULEN
VAN DE OCMW-RAAD

Zitting van 17 juni 2021
Aanwezig:

Jo Maebe: voorzitter
Roland Uyttendaele: burgemeester
Robert De Mulder, Bart Heestermans, Elke Meganck, Dirk Rasschaert,
Geertrui Van de Velde: schepenen
Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille,
Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman,
Reinout Grepdon, Danny Moens, Kris Wyndaele, Sibylle Buys,
Stijn Droessaert, Joris Van der Linden: raadsleden
Pascal Vandermeersch: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Peter Venneman, An Van Wesemael, Rutger Goeman: raadsleden

Afwezig:

Jozef Lemmens: raadslid

Gelet de meerderheid der zittinghebbende leden aanwezig is, wordt overgegaan tot de dagorde;
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen OCMW-raad d.d. 20/05/2021.
De notulen van de OCMW-raad van 20/05/2021 worden zonder enige opmerking goedgekeurd.
2. Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille: mandatering gemeente.
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies ;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren
uitgave exclusief btw bereikt de drempel van 139.000,00 EUR niet), en artikels 2, 36° en 48 die een
gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, ;

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, ;
Overwegende dat de huidige verzekeringscontracten aflopen op 31 december 2021 en derhalve een
nieuwe gunning dient te gebeuren;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
●Perceel 1 (Materiële schade), raming: 4.905,00 EUR
●Perceel 2 (Ongevallen), raming: 20.000,00 EUR
●Perceel 3 (Aansprakelijkheid), raming: nvt
●Perceel 4 (Auto), raming: 1.695,00 EUR
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26.600,00 EUR per jaar voor
het deel ocmw Lede;
Overwegende dat percelen 1, 2, 3 en 4 worden afgesloten voor een duur van 48 maanden;
Overwegende dat wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure
met onderhandeling;
Overwegende dat de benodigde kredieten voor deze opdracht zijn voorzien in het meerjarenplan 2020
– 2025;
Gehoord de toelichting van Dirk Rasschaert, schepen;
BESLUIT: met

eenparigheid van stemmen

Artikel 1. Er zal overgegaan worden tot een hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.
Artikel 2. Gemeente Lede wordt gemandateerd om de procedure te voeren voor zowel gemeente als
ocmw Lede, namelijk de mededingingsprocedure met onderhandeling;
Artikel 3. Er wordt goedkeuring verleend aan de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en
aan de raming voor de opdracht “Hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en
ocmw Lede”, opgesteld door de auditeur Marsh NV. De totale raming voor 48 maanden bedraagt
364.980,00 EUR, per jaar is dat 91.245,00 EUR.
Artikel 4. Bovengenoemde opdracht zal gegund worden bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Artikel 5. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 6. De uitgaven verbonden aan deze opdracht zullen verrekend worden op het meerjarenplan
2020 – 2025.
3. Kennisname organisatiebeheersing 2020.
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald de artikelen 217 tot en met 220,
die de organisatie van de organisatiebeheersing binnen de gemeente en het OCMW regelt;
Overwegende dat artikel 171 §1 bepaalt dat de algemeen directeur instaat voor het
organisatiebeheersingsysteem;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 19 december 2019 tot goedkeuring
van het algemeen kader van het organisatiebeheerssysteem voor gemeente en OCMW dat
omschreven staat in het charter organisatiebeheersing dat samen met het consultancybedrijf Q&A werd
opgesteld;
Gelet op art. 219 van het Decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de algemeen directeur jaarlijks
rapporteert aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de
organisatiebeheersing en dat die rapportering gebeurt, jaarlijks uiterlijk voor 30 juni van het
daaropvolgende jaar;
Gelet op het positief advies van het managementteam dd. 6 mei 2021;
Gelet op de toelichting door Q&A aan de raadsleden op 1 juni 2021;
Gelet op het zittingsverslag;
Gehoord de technische toelichtingen van Pascal Vandermeersch, algemeen directeur;
BESLUIT:

met eenparigheid van stemmen

Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapportering van 2020 in het
kader van de organisatiebeheersing aan de hand van het organisatiebeheersrapport, de GANTT-chart
van 2021 waarin gerapporteerd wordt over 2020 en de GANTT-chart van 2020 met verwijzing naar het
document van 2021.
4. Aanpassing rechtspositieregeling - wijziging bijlage V aanwervingsvoorwaarden
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzonderheid op het artikel 105;
Gelet op het raadsbesluit van 26 augustus 2009, houdende het toepasselijk maken van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel op het OCMW-personeel, zoals aangepast bij
raadsbesluiten van 28 april 2010, 24 augustus 2011, 19 oktober 2011, 18 december 2013, 27 augustus
2014, 16 december 2015, 31 januari 2017, 27 september 2017, 28 november 2017, 27 november 2018,
17 oktober 2019, 21 november 2019, 17 december 2020 ,18 maart 2021 en 20 mei 2021.
Gelet op het op de notulen van het Hoger overlegcomité van 2 juni 2021 en de instemming van de
vakorganisaties met de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma van
hoofdverpleegkundige- zorgcoördinator;
Gelet op de beslissing van het vast bureau dd. 8 juni 2021 ter goedkeuring van de gewijzigde
aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma van hoofdverpleegkundige;
Overwegende dat de eerdere aanwervingsvoorwaarden sterk gedateerd waren. Zo werd er bijvoorbeeld
nog verwezen naar RIZIV-financiering dewelke nu niet meer bestaat;
Overwegende dat de puntenverdeling werd aangepast conform de laatste nieuwe
examenprogramma’s;
Overwegende dat ook het schriftelijk examen en de beschrijving van het mondeling gedeelte werden
aangepast volgens de laatste nieuwe formuleringen;
Gelet op het zittingsverslag;

Gehoord de toelichtingen van Elke Meganck, schepen;
BESLUIT:

18 ja-stemmen (Jo Maebe, Roland Uyttendaele, Robert De Mulder, Bart Heestermans,
Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Marc Boterberg,
Jan Lievens, Paul De Jaeger, Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Danny Moens,
Kris Wyndaele, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden);
3 onthoudingen (Stijn Wille, Reinout Grepdon, Sibylle Buys)
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de gewijzigde aanwervingsvoorwaarden en
examenprogramma van hoofdverpleegkundige als wijziging van bijlage V van de rechtspositieregeling
van het OCMW-personeel, zoals voorgesteld in bijgevoegde teksten, goed.
Artikel 2.
De gewijzigde bijlage V bij de rechtspositieregeling treedt in werking op 18 juni 2021.
Artikel 3.
De gewijzigde bijlage V bij de rechtspositieregeling wordt kenbaar gemaakt aan de personeelsleden en
dit besluit wordt kenbaar gemaakt aan de toezichthoudende overheid.

5. wijziging Arbeidsreglement
In openbare zitting vergaderd;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het raadsbesluit van 25 april 2012, houdende vaststelling van het arbeidsreglement van
toepassing op het OCMW- personeel, inclusief latere wijzigingen;
Gelet op de notulen van het Hoger overlegcomité van 2 juni 2021 en de instemming van de
vakorganisaties met het voorgelegde reglement “occasioneel telewerk” als bijlage bij het
arbeidsreglement ;
Overwegende de goedkeuring van het vast bureau op 11 mei 2021;
Overwegende het positief advies van het managementteam van 6 mei 2021 ;
Overwegende de visie dat we ook na de afschaffing van het verplichte telewerk in kader van corona de
mogelijkheid willen bieden tot occasioneel telewerk;
Gelet op het zittingsverslag;
Gehoord de toelichtingen van Elke Meganck, schepen;
BESLUIT:

met eenparigheid van stemmen
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement occasioneel telewerk als bijlage aan het
arbeidsreglement voor het OCMW-personeel, zoals voorgesteld in bijgevoegde teksten, goed.
Artikel 2.
De bijlage bij het arbeidsreglement treedt in werking op 18 juni 2021.

Artikel 3.
De bijlage bij het arbeidsreglement wordt kenbaar gemaakt aan de personeelsleden en dit besluit wordt
kenbaar gemaakt aan de toezichthoudende overheid.

6. Vaststelling jaarrekening 2020 - ocmw Lede.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale besturen, in het bijzonder de artikelen 17 en 18;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, in het bijzonder de artikelen 260 en 261, waarin wordt
bepaald dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting;
Gelet op artikel 249 van het decreet over het lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat de
beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijke welzijn een
geïntegreerd geheel vormen;
Gelet op artikel 249 §3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport.
Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het
deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door
die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn;
Gelet op het voorliggende ontwerp van jaarrekening betreffende het jaar 2020;
Overwegende dat het ontwerp van de jaarrekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd;
Gehoord de toelichting van Dirk Rasschaert, schepen;
BESLUIT:

13 ja-stemmen (Jo Maebe, Roland Uyttendaele, Robert De Mulder, Bart Heestermans,
Elke Meganck, Dirk Rasschaert, Geertrui Van de Velde, Franky Van Gyseghem, Paul De Jaeger,
Elsy De Geyter, Isabelle Derder, Guy Meuleman, Danny Moens);
8 onthoudingen (Marc Boterberg, Jan Lievens, Stijn Wille, Reinout Grepdon, Kris Wyndaele,
Sibylle Buys, Stijn Droessaert, Joris Van der Linden)
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening van het jaar 2020 voor het ocmw
van Lede vast.
Artikel 2. Dit besluit zal bekend gemaakt worden volgens de bepalingen van artikel 285 en 286 van het
decreet op het lokaal bestuur. De toezichthoudende overheid zal in kennis worden gesteld volgen de
bepalingen van artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.
Namens de raad:
De algemeen directeur,

De voorzitter,

