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Naar aanleiding van de 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.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat éénparig akkoord om het agendapunt met
betrekking tot de aanpassing van de samenstelling van de beoordelingscommissie Participatief
Project Woonzorgsite Scheldevelde per hoogdringendheid op de agenda te plaatsen. Het gaat
om een administratieve aangelegenheid en de reeds genomen beslissing wordt inhoudelijk
niet gewijzigd.
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1 Notule n
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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.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
3 Algeme ne orga nisa tie
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Samenstelling beoordelingscommissie Participatief Project
Woonzorgsite Scheldevelde - aanpassing (agendapunt bij
hoogdringendheid)

Feiten en context
Lokaal bestuur De Pinte
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Bij raadsbesluit van 27 april 2020 werd de samenstelling van de beoordelingscommissie
vastgelegd.
Op 20 oktober 2020 legde mevrouw Lieve Van Lancker de eed af als waarnemend
burgemeester. Op 15 oktober 2020 diende mevrouw Lieve Van Lancker haar ontslag in als
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst waardoor ook haar mandaat van
schepen van sociale zaken eindigde. Mevrouw Lieve Van Lancker is echter wel eveneens
waarnemend voorzitter van het vast bureau.
Het is de bedoeling dat zij zal blijven deel uitmaken van de beoordelingscommissie.
In het raadsbesluit van 27 april 2020 werd mevrouw Lieve Van Lancker bij naam aangeduid
maar werd tevens melding gemaakt van haar mandaat van schepen.
Gezien zij op heden geen schepen meer is, dient de samenstelling van de
beoordelingscommissie verduidelijkt te worden.
Hogere regelgeving







De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
Artikel 77 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, betreffende
de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de aangelegenheden
die aan het OCMW door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd en
voor zover deze aangelegenheden aan geen ander specifiek orgaan toevertrouwd of
gedelegeerd werden
Het woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en haar uitvoeringsbesluiten
Deel 3, Titel 4, Hoofdstuk 6 van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017,
betreffende verenigingen of vennootschappen van privaatrecht van woon- en
zorgcentra
De beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het principe van transparantie,
het gelijkheidsbeginsel en de vrije mededinging

Vorige beslissingen




Besluit van de raad voor maatschappelijke welzijn van 16 december 2019 ter
goedkeuring van de leidraad en het infodossier ‘Participatief Project Woonzorgsite
Scheldevelde’
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2020 ter goedkeuring
van de samenstelling van de beoordelingscommissie
Besluit van het vast bureau van 12 juni 2020 ter goedkeuring van het
beoordelingsverslag van de eerste voorstellen en opstarten van de onderhandelingen
met de kandidaten

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Enig artikel.
De raad beslist om mevrouw Lieve Van Lancker, in haar hoedanigheid van waarnemend
burgemeester, als lid van de beoordelingscommissie voor het participatief project
woonzorgsite Scheldevelde te behouden.
5 Personee lsaange legenhe den
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Deelakkoord VIA 6 ‘koopkrachtverhoging publieke en private
zorgsector’

Feiten en context
De Vlaamse Regering sloot op 24 november 2020 een kaderakkoord (VIA 6 voor de periode
2021-2025) met de sociale partners. Dat moet zorgen voor meer koopkracht, meer handen in
de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.
Op 23 december 2020 sloten de Vlaamse Regering en de sociale partners ook een
deelakkoord af over de concrete invulling van de koopkrachtmaatregelen in de private- en
publieke zorgsector.
Dat betekent concreet:
Lokaal bestuur De Pinte
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Een verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021;
Een eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 die in januari 2021 uitbetaald
wordt.
De koopkrachtverhoging geldt voor alle sectoren die vallen onder het VIA 5, met uitzondering
van de dienstencheque-ondernemingen. De regering en de sociale partners gaan ervan uit dat
elk lokaal bestuur zal toezien op de uitvoering van de deelakkoorden in de eigen gemeente.
Gelet op het feit dat een aspect van dit deelakkoord een eenmalige aanvulling inhoudt van de
eindejaarstoelage 2020 die in de loop van de maand januari 2021 moet uitbetaald worden,
moet het lokaal bestuur dit aspect uitvoeren op basis van het sectoraal akkoord. Deze
aanvulling maakt deel uit van de eindejaarstoelage 2020 en de referentieperiode is dezelfde
als voor de eindejaarstoelage 2020.
Voor het personeel van de woonzorgcentra gaat dit om een verhoging van het forfaitair
gedeelte tot 1288,43 euro en een variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.
Voor het personeel van de voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en
welzijnssectoren gaat dit om een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.
Hogere regelgeving







Decreet over het lokaal bestuur (DLB) van 22 december 2017 en in het bijzonder op
artikel 186 §2
Kaderakkoord van de Vlaamse regering van 24 november 2020 (VIA 6) voor de
periode 2021-2025
Deelakkoord tussen de sociale partners van de publieke sector over de aanwending
van de middelen koopkracht VIA 6 zoals goedgekeurd op Comité C1 van 23 december
2020
Besluit van de Vlaamse Regering 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 van 12 november 2010 en latere
wijzigingen
Omzendbrief van 23 december 2020 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen betreffende de uitvoering van het
deelakkoord VIA 6 – koopkrachtmaatregelen publieke sector;

Vorige beslissingen



Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 november 2019 in verband
met rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel
Besluit van het vast bureau van 8 januari 2021 in verband met de uitvoering van het
deelakkoord (aspect éénmalige aanvulling)

Motivering
Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van het deelakkoord
vallen, moeten het deelakkoord van 23 december 2020 globaal uitvoeren.
De Vlaamse regering erkent de uitdagingen in de zorgsector en wil met een globaal sectoraal
akkoord voorzien in structurele maatregelen om de koopkracht van het personeel te verhogen
en de werkdruk bij het personeel te verlagen. Daarnaast zetten ze zo in op de instroom in de
sector om zo een duurzaam effect te bekomen.
Aan de personeelsleden van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde
staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg en aan de
personeelsleden van voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren,
beheerd door een lokaal bestuur, een welzijnsvereniging of een intergemeentelijk
samenwerkingsverband, wordt onmiddellijk een eenmalige koopkrachtverhoging toegekend.
Dit gebeurt door middel van een eenmalige aanvulling aan de eindejaarstoelage vanaf het
jaar 2020 als volgt :
 voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde
staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg:
o een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro;
o een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.
 voor het personeel van de erkende voorzieningen die behoren tot de klassieke zorgen welzijnssectoren:
o een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.
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De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan
een twaalfde van het jaarsalaris;
De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 zal in de loop van de maand januari
2021 uitbetaald worden maar moet beschouwd worden als deel uitmakend van de
eindejaarstoelage 2020, de referentieperiode voor het supplement is dezelfde als voor de
eindejaarstoelage 2020.
De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 kan worden uitgekeerd op basis van
het goedgekeurd sectoraal deelakkoord. De Vlaamse Regering engageert zich om dit zo
spoedig mogelijk wettelijk te verankeren.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit:
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het deelakkoord VIA 6 tussen de
sociale partners van de publieke sector over de aanwending van de middelen koopkracht VIA
6 zoals goedgekeurd op Comité C1 van 23 december 2020.
Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 8
januari 2021 om aan de personeelsleden van het woonzorgcentrum en van de andere bij de
zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg en aan de
personeelsleden van voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren een
onmiddellijke eenmalige koopkrachtverhoging toe te kennen.
Dit gebeurt door middel van een eenmalige aanvulling aan de eindejaarstoelage vanaf het
jaar 2020 als volgt :
 voor het personeel van het woonzorgcentrum:
o een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro;
o een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.
 voor het personeel van de erkende voorzieningen die behoren tot de klassieke zorgen welzijnssectoren:
o een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.
De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan
een twaalfde van het jaarsalaris.
De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 zal in de loop van de maand januari
2021 uitbetaald worden maar moet beschouwd worden als deel uitmakend van de
eindejaarstoelage 2020. De referentieperiode voor het supplement is dezelfde als voor de
eindejaarstoelage 2020.
Artikel 3.
De verdere bepalingen van dit deelakkoord worden bij de eerstvolgende wijziging
geïmplementeerd in de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel
(art.186 §1 en §2, 1°, 2° en 3° van het DLB).
Artikel 4.
De raad voor maatschappelijk welzijn zal de financiële middelen hiervoor voorzien bij de
eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
11 Vragen en me dedeli ngen

4

Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Er zijn geen mededelingen.
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Mondelinge vragen

Feiten en context
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Er zijn geen mondelinge vragen.
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