RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING van 12 maart 2019
Aanwezig:
Jean-Pierre Taverniers, voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, leden vast bureau
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot,
M. Matthijs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, K. Hendrickx, E. Ylen, Raadsleden.
Wendy Creten , waarnemend algemeen directeur

OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van 22.01.2019 goed.

2. Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven : vaststelling
mandaat.
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij Interleuven;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad dd 22 januari 2019 tot aanstelling van de heer
Kris Hendrickx, als vaste vertegenwoordiger en de heer Joris Verbaeten, als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij
beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor het OCMW rechtstreeks worden
aangewezen door de OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019
een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau.

2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.
3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten.
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark
Haasrode en Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en
goedkeuring ontwerpstatuten.
Overwegende dat de OCMW-raad deze agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen ter zake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

3. OCMW-financiën - vaststellen dagelijks bestuur en visum financieel beheerder
- grensbedragen
A)OCMW-financiën : vaststelling van het begrip dagelijks bestuur
DE RAAD
De OCMW-raad beslist in het kader van het budget over de opportuniteit om een
bepaalde overheidsopdracht uit te voeren (artikel 41, 3° Decreet over het Lokaal
Bestuur).
Artikel 41, 10° van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in beginsel de
gemeenteraad de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vastlegt.
De raad kan dit delegeren aan het vast bureau
Een eerste delegatie betreft de opdrachten van dagelijks bestuur. De OCMW-raad
bepaalt wat onder het begrip "dagelijks bestuur" inzake overheidsopdrachten moet
worden verstaan (artikel 41, 8° Decreet over het Lokaal Bestuur). Deze opdrachten van
dagelijks bestuur kunnen aan het vast bureau worden toegewezen en het vast bureau
kan de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht vastleggen.
BESLUIT:
Onder overheidsopdrachten van dagelijks bestuur wordt verstaan :
alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het investeringsbudget en waarvan
het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren en inzonderheid artikel 124 in verband met de aanvaarde factuur tot 30 000

euro exclusief btw bepaalt: Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde
overheidsopdrachten van beperkte waarde plaatst de aanbestedende overheid zijn
opdracht na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere
ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Het
bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen
worden.”;
alle uitgaven waarvoor kredieten voorzien zijn op het exploitatiebudget.

B) OCMW-financiën : vaststelling van de bepalingen inzake het visum van de financieel
directeur.
DE RAAD
Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid de artikels 177, 266 267 en 273
(inwerkingtreding vanaf 1 januari 2019);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 121;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid artikel 99 (inwerkingtreding vanaf 1 januari 2020);
Gelet op de regelgeving overheidsopdrachten;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2009
betreffende de vrijstelling van visumverplichting door de financieel beheerder;
Gelet op artikel 121 van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010;
Overwegende dat artikel 19 van voormeld ministerieel besluit van 1 oktober 2010
bepaalt:
“De raad kan de volgende categorieën van verrichtingen niet uitsluiten van de
visumverplichting:
1° de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan vijftigduizend euro;
2° de verbintenissen die een contractuele looptijd hebben van meer dan één jaar en
waarvan het jaarlijkse bedrag hoger is dan vijfentwintigduizend euro.”;
Gelet op artikel 92 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 ;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren en inzonderheid artikel 124 in verband met de aanvaarde
factuur tot 30 000 euro exclusief btw bepaalt:
“Voor de in hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet bedoelde overheidsopdrachten van
beperkte waarde plaatst de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging,
indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere ondernemers maar zonder dat om
de indiening van offertes moet worden verzocht. Het bewijs van die raadpleging moet
door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.”;

Overwegende dat de raad, binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse
Regering en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van
verrichtingen kan uitsluiten van visumverplichting;
Overwegende dat meerwerken bij overheidsopdrachten ook onderworpen zijn aan een
voorafgaand visum, voordat de verbintenis kan worden aangegaan;
Overwegende dat voor de financiële verbintenissen van (on)bepaalde duur de kostprijs
bepaald wordt op basis van de kostprijs per maand maal het aantal maanden dat de
verbintenis van kracht is met een maximum van 48 maanden;
Overwegende dat om de continuïteit in de werking van de diensten te kunnen
verzekeren het wenselijk is dat de financieel directeur bij zijn afwezigheid voor het
verlenen van het advies en het visum een ander personeelslid mag aanstellen onder zijn
verantwoordelijkheid;
Op voorstel van het vast bureau;
BESLUIT:
Artikel 1. Gevallen waarin een visum wordt gevraagd
§1 Er moet een visum worden gevraagd indien de aan de verbintenis verbonden uitgaven
hoger zijn dan 30 000 euro, exclusief btw en voor de investeringssubsidies waarvan het
bedrag hoger is dan tienduizend euro.
§2 Er moet een visum worden gevraagd voor aanstellingen van personeel waarvan de
duur meer dan 1 jaar bedraagt en die voorzien zijn in de personeelsformatie. Bij
opeenvolgende contracten voor dezelfde functie moet de totale duur in aanmerking
genomen worden.
§3 In afwijking van paragraaf 2 kunnen de aanstellingen van één jaar of meer in de
volgende gevallen wel uitgesloten worden van de visumverplichting:
1° een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
2° een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van
hogere overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor
maximaal vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of
in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn,
vermeld in artikel 8, 9 of 13, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.
§4 Ingeval de aan de verbintenis verbonden uitgaven hoger zijn dan 30 000 euro
exclusief btw en de financiële verbintenis betrekking heeft op een overheidsopdracht,
wordt:
-

een visum aan de financieel directeur gevraagd voordat het vast bureau of de
raad een beslissing neemt betreffende de gunning van de opdracht. Dit visum
wordt aan het dossier voor het vast bureau of de raad toegevoegd;

§5 Ingeval de aan de verbintenis verbonden uitgaven hoger zijn dan 30 000 euro
exclusief btw en de financiële verbintenis geen betrekking heeft op een
overheidsopdracht (bvb. ondertekening contracten, aanstelling personeel, wijziging
weddeschaal in functionele loopbaan,…), wordt:
-

het visum van de financieel directeur gevraagd voordat het dossier wordt
opgenomen op de agenda van het vast bureau of de raad. Het visum van de
financieel directeur wordt aan het dossier voor het vast bureau of de raad
toegevoegd;

Artikel 2. Termijn van visum door de financieel directeur
De financieel directeur beschikt voor het geven van zijn visum over ten minste vijf
werkdagen voorafgaand aan de beslissing door het vast bureau of de raad over het ter
advies voorgelegde dossier.
Artikel 3. Het weigeren van visum door de financieel directeur
Wanneer de financieel directeur weigert visum te geven, zal hij de weigering motiveren
op een bij het dossier te voegen document.
Artikel 4. Afwezigheid financieel directeur
Bij zijn afwezigheid kan de financieel directeur voor het verlenen van het advies en het
visum een ander personeelslid aanstellen onder zijn verantwoordelijkheid.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

4. Beslissing OCMW-raad inzake de herbevestiging van de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het OCMW met betrekking tot
het ENERGIEHUIS.
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.2., ingevoegd bij het decreet van
19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 8.3.1/1, ingevoegd
bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet
van 20 december 20163, artikel 8.4.2, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017,
artikel 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3, hersteld bij het decreet van 16 november 2018;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Overwegende dat het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december
2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang belaste ondernemingen van toepassing is op de vergoedingen die in
dit besluit vervat zijn;

Gelet op de voorwaarden en taken voor de energiehuizen zoals bepaald in het
Energiebesluit van 19 november 2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 met betrekking tot
de wijziging van de energielening en de uitbreiding van de taakstelling van de Vlaamse
Energiehuizen;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 23.04.2014 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente betreffende het Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), thans Vlaamse energielening, werd
goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 22.07.2015 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente betreffende de Vlaamse
energielening werd verlengd voor onbepaalde duur;
Gelet op de in bijlage opgenomen nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV
en het OCMW m.b.t. het Energiehuis;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16
november 2018 waarin werd bepaald dat de gemeenten conform artikel 28, §1 van de
Vlaamse Wooncode de regierol krijgen voor het woonbeleid op hun grondgebied;
Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid
van 16 november 2018 m.b.t. de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van de
gemeenten op het vlak van wonen;
Gelet op artikel 8, §4 van hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16
november 2018 waarin is bepaald dat de gemeenten een partnerschap dienen aan te
gaan met het lokaal actieve Energiehuis;
Overwegende dat een Energiehuis rechtspersoonlijkheid en een erkenning als
kredietverstrekker en daartoe specifiek opgeleide en gecertifieerde medewerkers dient te
hebben;
Overwegende dat IGO DIV over de nodige erkenningen beschikt en optreedt als
Energiehuis voor alle gemeenten uit het arrondissement Leuven;
Overwegende dat de uitvoering van de overeenkomst ingaat op 1 januari 2019 voor
maximum 10 jaar en dat deze jaarlijks opzegbaar is mits inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden voor het einde van elk werkingsjaar;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het OCMW
vervalt bij het vervallen van de samenwerkingsovereenkomst inzake het Energiehuis
tussen IGO DIV en het Vlaams Energie Agentschap (VEA);
Overwegende dat Vlaanderen aan de inwoners van de bij het Energiehuis aangesloten
gemeenten goedkope leningen kan aanbieden voor energiebesparende maatregelen in
hun woning, voor zover ze behoren tot de in het besluit omschreven doelgroep;
Overwegende dat het Energiehuis bijkomende subsidies kan aanvragen binnen het
kader van vernieuwende en experimentele activiteiten zoals vermeld in Art. 7.9.3/2 §1

van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19
november 2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat inwoners graag hun woning energiezuiniger willen maken, maar dat
ze niet allemaal over de nodige middelen beschikken om de nodige werken te laten
uitvoeren;
Overwegende dat het OCMW via de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis
ook voldoet aan de vraag van de verschillende overheden om energiebesparende
maatregelen te stimuleren;
Overwegende dat het Energiehuis naast het verstrekken van een Vlaamse energielening
instaat voor de uitvoering van de in het Energiebesluit vastgelegde basistaken voor de
Energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV lokale partnerschappen kan aangaan
m.b.t. de gedeeltelijke uitvoering van basistaken zoals vermeld art. 8, onderafdeling II.
§1 en §2 in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging
van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV volgens het Besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november
2010, enerzijds vergoedingen ontvangt voor het verstrekken en beheren van
energieleningen en anderzijds vergoedingen ontvangt voor de uitvoering van de
basistaken;
Overwegende dat de Vlaamse Regering verwacht dat het Energiehuis de streefwaarden
en mijlpalen voor de prestaties die verbonden zijn aan de basistaken weergeeft in een
meerjarig perspectief en deze opneemt in een addendum bij de bestaande of nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Energie Agentschap;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1.: De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en het OCMW
betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de
ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO DIV het lokale Energiehuis is
en naast het verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat
voor de uitvoering van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen zoals bepaald in het
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het
Energiebesluit van 19 november 2010. In overleg met en na goedkeuring van de
deelnemende gemeenten kan het Energiehuis bijkomende subsidies aanvragen bij het
Vlaams Energieagentschap voor vernieuwende en experimentele activiteiten.
Artikel 2: IGO DIV mag voor de uitvoering van de basistaken beroep doen op lokale
partners en legt de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkingsovereenkomst met
die betreffende partners. Uiteraard kunnen gemeenten en OCMW’s potentiële partners
suggereren aan IGO DIV.
Artikel 3.

§1. Het OCMW gaat er mee akkoord dat het Energiehuis van IGO DIV de van het VEA
of via andere kanalen verkregen middelen gebruikt om te voldoen aan de minimale
uitvoering van de basistaken van het Energiehuis.
§2. Het OCMW stemt er mee in dat het lokaal actieve IGS nauw samenwerkt met het
Energiehuis met het oog op het organiseren van een uniek loket waar klanten terecht
kunnen voor zowel hun woon- als energievragen.
§3. Aangezien de middelen voor de basistaken van het energiehuis aan verandering
onderhevig zijn (vanaf 2020 geen subsidies meer via kanaal wonen, dalende
coördinatiekost IGO DIV doorheen de tijd, …) zal de financiële impact van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente jaarlijks voor de start van het nieuwe
kalenderjaar herbekeken worden.
Artikel 4: De algemeen directeur wordt gemachtigd om de nieuwe overeenkomst m.b.t.
het Energiehuis voor het OCMW te ondertekenen.

5. OCMW-WZC: Indexatie van de dagprijs WZC
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de indexatie dagprijs WZC Villa Hugardis zoals goedgekeurd in de OCMW-raad
van 20 november 2013;
Gelet op de aanpassing korting Hoegaardiers WZC Villa Hugardis zoals goedgekeurd in
de OCMW-raad van 18 november 2015;
Overwegende dat er geen indexatie van de dagprijs van de éénpersoonskamers in het WZC
meer gebeurde sinds 2014 en na bevraging van de markt blijkt dat de huidige dagprijs in
verhouding van de naburige WZC’s eerder aan de lage kant is;
Overwegende dat het behoud van de kwaliteit van zorg in een instelling een zekere
kostprijs met zich meebrengt;
Gelet op de stijgende materiaal- en personeelskosten;
Gelet op het feit dat tevens 0.61 € van deze verhoging zou gebruikt worden om de
voedingskost per bewoner per dag te verhogen en hierdoor o.a. meer variatie bij ontbijt
alsook 4e zuivelmaaltijd mogelijk worden;
Gelet op het feit dat de regelgeving het WZC toelaat om de huidige dagprijs met maximaal
met 6.52 % te indexeren.
Gelet op het dossier dat klaargemaakt werd door de directeur van het WZC Villa Hugardis,
Sam Vanormelingen;
Op voorstel van het Vast Bureau;
Gelet op de uitslag van de stemming:
9 stemmen voor: J-P Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E.
Janssens, J. Verbaeten, , M. Matthijs, K. Hendrickx

6 stemmen tegen: H. Princen, L. Dotremont, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L. Fuchs, E.
Ylen
2 onthoudingen: L. Minnot en L. Buccauw
BESLUIT:
Art 1 : De raad gaat akkoord met een indexatie van 4.47 % voor zijn dagprijzen van de
bewonerskamers
(kortverblijf
+
langverblijf)
met
uitzondering
van
de
tweepersoonskamers.
Art 2 : De aanvraag tot indexatie van de dagprijzen zal digitaal gericht worden naar
Agentschap Zorg en Gezondheid op https://www.zorg-en-gezondheid.be/de-prijzen-in-eenouderenzorgvoorziening-indexeren-en-de-indexering-melden en dit via hun e-loket.
Art 3: De dagprijzen worden hierdoor als volgt vastgesteld:

Dagprijs kamer Hoegaardier
Dagprijs kamer niet-Hoegaardier

Huidige dagprijs
tot 30.04.2019
€ 50,46
€ 53,72

Indexatie
met 4.47%
€ 2.26
€ 2.40

Nieuwe dagprijs
vanaf 01.05.2019
€ 52.72
€ 56,12

Art 3: De Hoegaardiers die voor 18.03.2014 in het WZC zijn komen wonen betalen tot
30.04.2019 een dagprijs van € 49,96. Vanaf 01.05.2019 tot 31.12.2019 wordt deze dagprijs
(door indexatie) € 52,19. Vanaf 01.01.2020 is de dagprijs voor alle Hoegaardiers hetzelfde,
nl. € 52.72
Art 4: De dagprijzen voor de 2-persoonskamer wijzigt niet en blijft:
Huidige dagprijs
Dagprijs 2-persoonskamer Hoegaardier
Dagprijs 2-persoonskamer niet-Hoegaardier

€ 47,96
€ 50,22

Art 4: Deze beslissing wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur (art 285 en 286) en schriftelijke gecommuniceerd aan de bewoners.

6. OCMW-personeel : aanpassing rechtspositieregeling cat 1&2
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd 17.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het OCMW-personeel (cat 1 & 2) en latere wijzigingen;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol van
akkoord dd 15.02.2019;
Na bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:

Artikel 1: De bijgevoegde aanpassingen in de tekst van de OCMW rechtspositieregeling
personeel cat 1&2 worden goedgekeurd.

7. OCMW-personeel : aanpassing personeelsformatie
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de bijgevoegde aangepaste personeelsformatie;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol van
akkoord dd 15.02.2019;
Na bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1 De bijgevoegde aangepaste OCMW personeelsformatie wordt goedgekeurd.

8. Gemeente- en OCMW-personeel : goedkeuring samengevoegd organogram
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het bijgevoegde samengevoegde organogram gemeente/OCMW;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
15.02.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;

Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde samengevoegde organogram gemeente/OCMW wordt
goedgekeurd.

*** De zitting wordt gesloten om 21u15 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Wendy CRETEN

Jean-Pierre TAVERNIERS

