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Verontschuldigd

/

Afwezig

/

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid
betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit
opgemaakt waarbij beslist werd dat de raad voor maatschappelijk welzijn enkel nog digitaal
zal plaatsvinden.
Antwoord op de mondelinge vraag van de vorige raadszitting:
2020/IQ/2: Naar aanleiding van de vraag in verband met de vervangingsregeling bij de
poetshulpdienst wordt de regeling toegelicht. Er wordt niet met jobstudenten gewerkt omdat
er een vertrouwensband is met de gekende poetshulp.
De zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn werd geschorst na behandeling en
beraadslaging van agendapunten 1 en 2. Tijdens de schorsing vond de gemeenteraad plaats.

Openbaar
1 Notule n

1

Goedkeuren notulen vorige vergadering

Feiten en context
De notulen van de vorige vergadering worden ten minste acht dagen voor de dag van de
vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Met 20 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde
Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Leen Gryffroy, Christel Verleyen,
Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele,
Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute), 1 onthouding (Lutgard Vermeyen)
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Lokaal bestuur De Pinte
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3 Algeme ne orga nisa tie

2

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - vaststellen

Feiten en context
Het meerjarenplan wordt minstens 1 keer per jaar geactualiseerd, ondermeer met een
belangrijke inschrijving van het gecumuleerde budgettaire resultaat van de jaarrekening
2019, zoals wettelijk vereist, in het schema M2.
De meerjarenplanaanpassing is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en
bevat een (gewijzigde) strategische nota, aangepaste financiële nota, een toelichting en
documentatie. Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
Tijdens het jaar 2020 zijn er een aantal wijzigingen van de ramingen, als
kredietverschuivingen gebeurd. Deze verschuivingen kaderen in het beheer van de kredieten
en werden telkens ter kennisname op de raad gebracht. Dit zijn beheersdocumenten die geen
impact kennen op de wettelijke schema's.
De verschillenanalyse in het rapport voor de meerjarenplanaanpassing baseert zich dan ook
op de verschillen tussen het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 (0.MJP2020-2025) en
de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 (1.MJP2020-2025).
Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen:
 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.
Hogere regelgeving






Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen




Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019 waarbij het meerjarenplan 20202025, deel OCMW werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 waarbij de jaarrekening 2019 - deel
OCMW werd vastgesteld
Besluit van het vast bureau van 27 november 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 gunstig geadviseerd werd

Adviezen


Positief advies MAT van 26 november 2020.

Motivering
In de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1:
 werd het resultaat van de jaarrekening 2019 van beide entiteiten verwerkt: 5 941
710,11 euro
 het (geconsolideerde) beschikbare budgettaire resultaat is positief in
Lokaal bestuur De Pinte
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2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:

4
5
5
5
5
5

699
026
563
598
029
536

991
319
239
892
780
150

euro
euro
euro
euro
euro
euro

de autofinancieringsmarge is positief in 2025 met 290 781 euro
De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel
evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden.

Motivatie stemgedrag
De fractie Ruimte onthoudt zich omdat dit gewijzigd meerjarenplan niet het beleid
vertegenwoordigt dat Ruimte voor ogen heeft en ze niet achter alle keuzes staan die worden
genomen.
De Open Vld-fractie onthoudt zich omdat ze het betreurt dat het meerjarenplan niet zoals
andere jaren eerst vooraf werd toegelicht. Ze hadden graag meer uitleg gekregen. Zo zijn er
voor hen nog onduidelijkheden over onder andere de boeking met betrekking tot
Moerkensheide, de impact van Covid-19 en het woonzogrcentrum. Ze blijven dan ook bij hun
standpunt van 2019.

Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 8 onthoudingen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard
Vermeyen, Christel Verleyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn)
Besluit:
Enig artikel.
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 wijzigt de voorziene kredieten in 2020 en bevat
de beginkredieten 2021.
De meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW wordt vastgesteld.

3

Toekennen nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20201214

Feiten en context
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 78 17° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het vast bureau toevertrouwd worden: het vaststellen van
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën
onderverdeeld:
 Dotaties
 Samenwerkingsovereenkomsten
 Premiereglementen
 Nominatieve subsidies
Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een
samenwerkingsovereenkomst, niet meer vermeld op de lijst van de nominatieve subsidies.
De samenwerkingsovereenkomsten vanuit de wet op de overheidsopdrachten worden nu
geboekt onder goederen en diensten onder MAR616.
De samenwerkingsovereenkomsten beslist door de raad, worden nu verwerkt onder MAR649.
Hogere regelgeving



Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
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Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen



Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2020 waarbij toekennen
nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20200629 werd goedgekeurd
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Adviezen


Visum NS/007/O

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
Het reglement 'Toekennen nominatieve subsidies - versie RMW 20200427' wordt opgeheven
vanaf heden.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies 2020 toe volgens het
document RMW 20201214, zoals gehecht in bijlage.
Deze kunnen worden aangewend volgens het reglement zoals in artikel 3 van dit besluit
vastgesteld.
Artikel 3.
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.

4

Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie RMW 20201214

Feiten en context
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 vastgesteld. Het
cijfermateriaal van de nominatieve subsidies is hierin opgenomen.
Het artikel 78 17° van het decreet lokaal bestuur stipuleert: De volgende bevoegdheden
kunnen niet aan het vast bureau toevertrouwd worden: het vaststellen van
subsidiereglementen en het toekennen van nominatieve subsidies.
De toegestane werkingssubsidies werden, op aanbeveling van ABB, in 4 categorieën
onderverdeeld:
 Dotaties
Lokaal bestuur De Pinte
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 Samenwerkingsovereenkomsten
 Premiereglementen
 Nominatieve subsidies
Door deze opdeling worden de werkingssubsidies, gelinkt aan een
samenwerkingsovereenkomst, niet meer vermeld op de lijst van de nominatieve subsidies.
De samenwerkingsovereenkomsten vanuit de wet op de overheidsopdrachten worden nu
geboekt onder goederen en diensten onder MAR616.
De samenwerkingsovereenkomsten beslist door de raad, blijven we verwerken onder
toegestane subsidies MAR649.
Hogere regelgeving





Decreet over het lokaal bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen


Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Adviezen


Visum NS/007/O

Plaats in meerjarenplan en budget



Algemene rekeningen die beginnen met een 649, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen
Algemene rekeningen die beginnen met een 664, met uitzondering van subsidies die
onder een premiereglement, dotatie of samenwerkingsovereenkomst vallen

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn kent de nominatieve subsidies 2021 toe volgens het
document, zoals gehecht in bijlage.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn geeft de opdracht aan het vast bureau om de
nominatieve subsidies toe te kennen binnen het voorziene krediet per begunstigde zoals
opgenomen in de bijlage.
Een nominatieve subsidie wordt uitgevoerd op basis van een subsidieaanvraag.
Een subsidieaanvraag wordt ondersteund met een kasverslag, jaarverslag of
activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.
Na controle kan een nominatieve subsidie uitbetaald worden onder voorbehoud dat het
uitvoeren van een nominatieve subsidie een controlerecht inhoudt en dat de nominatieve
subsidie (deels) kan teruggevorderd worden wanneer de subsidie niet wordt aangewend voor
de algemene werking van de begunstigde, aanvrager.

5

Definiëren begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan
vaststellen voor het vaststellen van plaatsingsprocedure en
voorwaarden op overheidsopdrachten

Feiten en context
Lokaal bestuur De Pinte
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De raad voor maatschappelijk welzijn is volgens artikel 78, tweede lid, 9° van het Decreet
Lokaal Bestuur (DLB) bevoegd om de definitie dagelijks bestuur te bepalen. Met ingang van 1
januari 2019 wordt het begrip dagelijks bestuur niet meer gekoppeld aan het visum en het
budgethouderschap, doch blijft dit bepalend voor de bevoegdheidsverdeling met betrekking
tot overheidsopdrachten.
De raad voor maatschappelijk welzijn is volgens artikel 78, tweede lid, 10° DLB immers
bevoegd voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten tenzij:
a) de opdracht past binnen het begrip “dagelijks” bestuur waarvoor het vast bureau bevoegd
is;
b) de raad de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor die
overheidsopdracht nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd.
Daartegenover voorziet artikel 84, §3, DLB dat het vast bureau bevoegd is voor:
 5° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip
‘dagelijks bestuur’;
 6° de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de raad voor maatschappelijk
welzijn dat nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd.
Op 14 december 2020 werd de meerjarenplanaanpassing 2020-2025/1 vastgesteld.
Hogere regelgeving






Decreet over het Lokaal Bestuur
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en
provinciale besturen

Vorige beslissingen




Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 december 2019 waarbij
"Definiëren begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het
vaststellen van plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten"
vastgesteld werd
Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 waarbij de
meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.1 - deel OCMW werd goedgekeurd

Motivering
Aangezien de definitie dagelijks bestuur enkel handelt over de overheidsopdrachten, net zoals
het nominatief toevertrouwen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
voorwaarden, wordt om de leesbaarheid te vergroten dit verwerkt in één beslissing.
Motivatie stemgedrag
Ruimte kan dit punt niet goedkeuren omdat, met de nieuwe informatie die voorhanden is in
vergelijking met vorig jaar, het een te grote inperking inhoudt van de bevoegdheden van de
raad en een te grote bevoegdheid toekent aan het vast bureau o.a. inzake de
overheidsopdrachten.
Open Vld vindt het positief dat er volgend jaar werk gemaakt wordt van een herziening. Ze
betreuren dat het momenteel niet duidelijk is hoever de bevoegdheid gaat en de indruk kan
ontstaan dat er nu te weinig toezicht is vanuit de raad, ook door het ontbreken van een
maximumbedrag.
Met 13 stemmen voor (Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof
Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van
Lokaal bestuur De Pinte
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Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche,
Hannes Eechaute), 6 stemmen tegen (Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe,
Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn), 2 onthoudingen (Christel
Verleyen, Evelyne Gomes)
Besluit:
Artikel 1.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 “Definiëren
begrip dagelijks bestuur, nominatief bevoegd orgaan vaststellen voor het vaststellen van
plaatsingsprocedure en voorwaarden op overheidsopdrachten” wordt opgeheven op 1 januari
2021.
Artikel 2.
Volgende overheidsopdrachten vallen binnen het begrip dagelijks bestuur, waarvoor het vast
bureau bevoegd is om de plaatsingsprocedure en voorwaarden vast te stellen van
overheidsopdrachten (in niet-cumulatieve volgorde):
 die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de gemeente;
 die de dagelijkse werking van de gemeente moeten verzekeren;
 die een dringend karakter vertonen en een snel optreden vereisen;
 waarvoor de uitgavekredieten voor exploitatie en financiering zijn ingeschreven.
De besluiten van het vast bureau in deze zin worden meegedeeld aan de raad die er op zijn
eerstvolgende vergadering akte van neemt.
Artikel 3.
De raad voor maatschappelijk welzijn vertrouwt het vaststellen van de plaatsingsprocedure en
het vaststellen van de voorwaarden op overheidsopdrachten voor investeringsuitgaven
nominatief toe op actieniveau aan het vast bureau zoals in bijlage.
Artikel 4.
Het vast bureau kan aan overeenkomsten en bijhorende verbintenissen m.b.t. investeringen
wijzigingen aanbrengen die het bij de uitvoering van de opdracht nodig acht voor zover hier
geen bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent uit voortvloeien en dit binnen de grenzen
van de beschikbare kredieten. De beschikbare kredieten zijn af te lezen uit de schema’s van
de beleidsdocumenten: meerjarenplan of haar aanpassing.
Artikel 5.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2021.
4 Financië n

6

Reglement boodschappendienst - verlenging

Feiten en context
Het lokaal bestuur De Pinte toont zich graag solidair en wil De Pintenaren hulp bieden.
Daarom startte team9840 met een boodschappendienst - om boodschappen,
levensnoodzakelijke middelen en medicijnen, aan huis te brengen.
De Pinte helpt (vzw) is een bestaand initiatief die de rol van boodschapper kan vervullen
zodat het ondertussen sterk uitgebouwde netwerk van vrijwilligers en prangende hulpvragen
elkaar kan blijven vinden.
 De dienstverlening is gratis;
 De boodschapper schiet de boodschappen voor en wordt hiervoor terugbetaald door
het lokaal bestuur;
 De aanvrager krijgt van het lokaal bestuur een factuur die opgesteld wordt aan de
hand van verantwoordingsstukken (kassatickets).
Bij raadsbesluit van 27 april 2020 werd het reglement boodschappendienst goedgekeurd. Bij
raadsbesluit van 30 juni 2020 werd het reglement boodschappendienst verlengd tot en met
31 december 2020.
Op heden is de Coronacrisis nog steeds niet voorbij en is er nog steeds vraag naar deze
boodschappendienst. Een nieuwe verlenging van het reglement dringt zich dan ook op.
Hogere regelgeving



Gecoördineerde grondwet
Decreet over het lokaal bestuur
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Vorige beslissingen






Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2019 betreffende
reglement voor het innen van niet-fiscale vorderingen en latere wijzigingen
Besluit van het vast bureau van 20 maart 2020 betreffende het valideren reglement
boodschappendienst
Besluit van het vast bureau van 3 april 2020 betreffende het reglement
boodschappendienst: valideren - aanpassing
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 betreffende
reglement boodschappendienst
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2020 betreffende
verlenging van het reglement boodschappendienst

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn verlengt het reglement boodschappendienst van 27
april 2020 waardoor het van toepassing is tot en met 31 december 2021.
Artikel 2.
Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet over het lokaal
bestuur.
5 Personee lsaange legenhe den

7

Aanvullend pensioenstelsel - verhoging van de pensioentoelage
(tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden

Feiten en context
Op 10 april 2020 werd een sectoraal akkoord 2020 versie comité C1 van VVSG vz afgesloten
voor de lokale en provinciale besturen. De kern van het sectoraal akkoord is een
koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die
onder het toepassingsgebied van een sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen
vallen.
Aan twee maatregelen werd reeds voldaan door de verhoging van de maaltijdcheques tot 8
euro en door de toekenning van ecocheques aan de personeelsleden.
In dit sectoraal akkoord werd als maatregel eveneens bepaald dat vanaf 1 januari 2020 de
sectoraal afgesproken minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler van het contractuele
personeel minstens moet worden opgetrokken naar 2,5% (nu 2%). Voor de periode vanaf 1
januari 2020 tot de realisatie van een minimumbijdrage van 2,5% betalen de lokale en
provinciale besturen een inhaaltoelage.
De bepalingen van dit sectoraal akkoord zijn afdwingbaar, de lokale en provinciale besturen
kunnen hier niet van afwijken.
Naast de bepalingen van dit sectoraal akkoord betalen lokale besturen een
responsabiliseringsbijdrage. De bijdrage is enkel verschuldigd indien de eigen pensioenlast
hoger is dan de betaalde basisbijdrage. Op basis van de simulatie van de federale
pensioendienst is het OCMW van De Pinte al een responsabileringsbijdrage verschuldigd. Het
OCMW kan een korting genieten op deze bijdrage indien de tweede pensioenpijler in 2020
minstens 2% bedraagt van het gewone loon en in 2021 3%.
Hogere regelgeving



De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid
De Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei
2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en
houdende de bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en diverse
wijzigingsbepalingen

Lokaal bestuur De Pinte

8/11









De Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van
diensten gepresteerd als niet- vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de
overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale
en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van
de reglementering inzake aanvullende pensioenen , tot wijziging van de modaliteiten
van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en
lokale overheden en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde
pensioenfonds van de provinciale en lokale overheden
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 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
Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 in verband met het sectoraal
akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KB/ABB 2020/2 in verband met het sectoraal akkoord 2020 voor de
lokale en provinciale besturen

Vorige beslissingen








Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 29 juni 2010 in verband met de
invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 24 augustus 2010 in verband met
de gunning en de toewijzing van de opdracht uitgaande van de RSZPPO aan de
pensioenverzekeraar Dexia Verzekeringen (Belfius) en Ethias in een tijdelijke
handelsvennootschap
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 19 december 2013 in verband
met de verhoging van de pensioentoelage voor de personeelsleden van de VIAdiensten
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 25 november 2019 in verband
met de aansluiting van het personeel van het woonzorgcentrum bij de tweede
pensioenpijler en de toekenning van een inhaaltoelage voor het jaar 2019.
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 in verband
met het aanvullend pensioenstelsel voor het personeel die niet tewerkgesteld werden
in de Via-diensten
Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 in verband
met het aanvullend pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden van het
woonzorgcentrum

Adviezen


Protocol van akkoord van 25 november 2020 in verband met de verhoogde bijdrage
voor de contractuele personeelsleden

Motivering
Om aan de voorwaarden van het sectoraal akkoord te voldoen is de gemeente verplicht om
vanaf 1 januari 2020 de minimale bijdragevoet te verhogen naar 2,5% .
Het is onbillijk dat het nog zo is dat contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager
pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk.
Daarnaast voorziet de regelgeving dat een bestuur dat een responsabileringsbijdrage moet
betalen én een tweede pensioenpijler voorziet een korting kan genieten op deze
responsabiliseringsbijdrage indien er aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
 Een lokaal bestuur bouwt voor alle werknemers met een werknemersstatuut een
tweede pensioenpijler op.
 Volgende minimale bijdragen inzake tweede pensioenpijler moeten worden voorzien :
in 2020 moet de tweede pensioenpijler minstens 2% bedragen; in 2021 moet de
tweede pensioenpijler minstens 3% bedragen van het gewone loon dat is onderworpen
aan socialezekerheidsbijdragen.
Op basis van de ramingen van de pensioendienst is het OCMW een
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. De korting die door de Vlaamse overheid wordt
toegekend op de te betalen responsabiliseringsbijdrage, zal enkel toegekend worden indien
het bestuur aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet. Tot en met 2020 voldoet het
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bestuur aan de voorwaarden. Vanaf 1 januari 2021 dient de tweede pensioenpijler verhoogd
te worden naar 3%.
Plaats in meerjarenplan en budget
Visum van de financieel directeur met nummer 2020/ P OCMW /13
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de pensioentoelage voor de tweede
pensioenpijler op te trekken van 2% naar 2,5% vanaf 1 januari 2020 voor alle contractuele
personeelsleden en dit vanaf 1 januari 2020 in het kader van het sectoraal akkoord.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de pensioentoelage voor de tweede
pensioenpijler op te trekken naar 3% vanaf 1 januari 2021 voor alle contractuele
personeelsleden.
Artikel 3.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 betreffende het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 (en zoals van
toepassing vanaf 1 januari 2019), wordt opgeheven voor wat de vaststelling van het
percentage betreft.
Artikel 4.
Deze beslissing wordt bezorgd aan de pensioeninstelling "Belfius insurance en Ethias" en de
dienst RSZ.
8 Soc iale die nst

8

Geïntegreerd breed onthaal (GBO) - Lokale
samenwerkingsovereenkomst tussen de samenwerkende
(kern)partners van het GBO- samenwerkingsverband Schelde en Leie
en de lokale besturen

Feiten en context
Er dient een lokale samenwerkingsovereenkomst te worden goedgekeurd tussen de
samenwerkende (kern)partners van het GBO-samenwerkingsverband Schelde en Leie en de
lokale besturen.
Kernpartners zijn: CAW, diensten maatschappelijk welzijn van de ziekenfondsen en de lokale
besturen van De Pinte, Deinze-Nevele, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte
Hogere regelgeving






Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 78 over de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Decreet lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018, in het bijzonder hoofdstuk 4
betreffende de toegankelijkheid van sociale hulp- en dienstverlening en de aanpak van
onderbescherming.
Besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2018 over het lokaal sociaal beleid.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Omzendbrief "Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het
geïntegreerd breed onthaal: Meerjarenplanning 2020-2025".

Vorige beslissingen


Beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 september 2019 houdende
princiepsbeslissing voor samenwerking met het oog op de realisatie van een
Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
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Motivering
Samen met de lokale besturen van Deinze-Nevele, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte, de
diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en het CAW Oost-Vlaanderen werd een
samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal opgericht.
Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
 het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
 het tegengaan van onderbescherming
Na het uitwerken van een projectdossier dat ondertussen werd goedgekeurd door Vlaanderen,
dienen de modaliteiten van de samenwerking te worden geformaliseerd in een lokale
samenwerkingsovereenkomst. Het ontwerp werd opgenomen als bijlage.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van
het geïntegreerd breed onthaal goed.
11 Vragen en me dedeli ngen

9

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.

10

Mondelinge vragen

Op vraag van de voorzitter wie van de raadsleden een mondelinge vraag wil stellen, wordt
genoteerd:
Raadslid Quintyn: één vraag
De voorzitter geeft het woord aan dit raadslid.
2020/IQ/3: Raadslid Quintyn vraagt of het bestuur er nog aan denkt om aan te sluiten bij
de Zorgband.
Er wordt geantwoord dat de deadline om in te treden 1 november was. Er wordt momenteel
verder onderhandeld met de twee huidige partners. Er kan later nog teruggekomen worden
op een toetreding tot de Zorgband.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Veerle Goethals
Algemeen directeur
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