Stephanie Degroote
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Stephanie Degroote
dinsdag 22 februari 2022 10:30
Wim Vanbiervliet
Veerle Goethals
FW: Opvragen documenten + schriftelijke vraag
20220222 Antwoordbrief op schriftelijke vraag Vanbiervliet.pdf

Geacht raadslid,
Als bijlage maak ik u het antwoord op uw schriftelijke vraag over.
Ik wens er u een goede ontvangst van toe.
Met vriendelijke groeten,
Stephanie Degroote
Juriste
Afwezig op woensdag en vrijdagnamiddag
Gemeente De Pinte
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte
tel. 09 280 80 86, fax 09 282 99 21
stephanie.degroote@depinte.be
www.depinte.be

Corona-virus (Covid-19): maatregelen Lokaal bestuur De Pinte: www.depinte.be/stopcorona
Van: Wim Vanbiervliet
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:48
Aan: Veerle Goethals <veerle.goethals@depinte.be>
Onderwerp: Opvragen documenten + schriftelijke vraag

Mevrouw de algemeen directeur
Beste Veerle

Graag had ik als raadslid inzage en afschrift bekomen van volgende documenten:
- het bericht van ZorgSaam waarbij gemeld werd dat men zich terug trekt en de navolgende briefwisseling
tussen de gemeente en ZorgSaam, waaronder ook het mailverkeer
- het advies van en de communicatie met Agentschap Onroerend Erfgoed i.v.m. de geplande werken in de
Bommelstraat en de aanleg van een fietspad
- de adviezen die ingewonnen werden i.v.m. de ontharding van de stukken wegenis in de wijk Kleine
Landeigendommen, waaronder ook het mailverkeer van en naar de betrokken adviesgevers
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- de communicatie van en met de RSZ i.v.m. de lokale aanmoedigingspremie van 25 euro per maand

Gelieve daarnaast volgende vraag voor te leggen aan het college:

•
•
•

Voor welke periode werd reeds een aanmoedigingspremie aan het personeel (OCMW + gemeente)
uitbetaald?
Welk bedrag werd in totaal reeds uitbetaald, eveneens uitgesplitst per kalenderjaar?
Hoeveel bedraagt de RSZ-bijdrage die de gemeente als uitbetaler van de premie te betalen en is
daarbij ook een verhoging of boete verschuldigd?

Met vriendelijke groeten

Wim Vanbiervliet
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Juriste
contactpersoon
Isabel Coppens
telefoon
PER MAIL
De heer Wim Vanbiervliet
wim.vanbiervliet@depinte.be

uw bericht van
2 februari 2022

uw kenmerk

fax
e-mail

Stephanie Degroote
09 280 80 86
09 282 99 21
stephanie.degroote@depinte.be

Briefwisseling aan:
College van burgemeester en schepenen,
Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte

ons kenmerk

De Pinte
21 februari 2022

Schriftelijke vraag betreffende aanmoedigingspremie

Geacht raadslid

Op 2 februari 2022 heeft u volgende schriftelijke vraag gesteld omtrent de uitbetaalde
aanmoedigingspremie:
1. Voor welke periode werd reeds een aanmoedigingspremie aan het personeel (OCMW +
gemeente) uitbetaald?
2. Welk bedrag werd in totaal reeds uitbetaald, eveneens uitgesplitst per kalenderjaar?
3. Hoeveel bedraagt de RSZ-bijdrage die de gemeente als uitbetaler van de premie te
betalen en is daarbij ook een verhoging of boete verschuldigd?
Als antwoord hierop kunnen wij u het volgende laten weten:
1. Het gaat over onderstaande periodes
Van 13 maart 2020 tem 30 september 2020
Van 19 oktober 2020 tem 31 december 2020
Van 1 januari 2021 tem 31 augustus 2021
2. Volgens de gegevens/rapporten WQM (De Weddecentrale Query Module, kortweg WQM,
is een rapportgenerator die rapporten aanlevert met gegevens van de databanken van
de loonapplicatie en de modules voor personeelsbeheer) bedraagt het totaal 14718,82
euro voor de gemeente
-

Kalenderjaar 2020 8425,77 euro
Kalenderjaar 2021 6293,05 euro

Volgens de gegevens/rapporten WQM bedraagt het totaal 16908,57 euro voor het OCMW
Kalenderjaar 2020: 8939,19 euro
Kalenderjaar 2021: 7969,38 euro

3. Er is voor de statutairen 19,02% RSZ verschuldigd op de aanmoedigingspremie en
44,02% voor de contractuelen.
Er is geen boete verschuldigd, men moet enkel regulariseren.

Hoogachtend
Namens het schepencollege

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Lieve Van Lancker
Waarnemend burgemeester

