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*** De zitting wordt geopend om 20u50***

OPENBARE ZITTING
1.Goedkeuring verslag van de vorige zitting
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 12.01.2021 goed.

2.Goedkeuring verhoging eindejaarstoelage 2020 – personeel WZC Villa Hugardis
DE RAAD,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op de artikelen 77 en 78;
Gelet op het VIA6-voorakkoord van 24 november 2020 dat voor de private en publieke
socialprofitsectoren werd afgesloten;
Gelet op het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de
sociale partners en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover
onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020;
Gelet op het toepassingsgebied van dit VIA6-akkoord, met name voor wat de eenmalige
verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 betreft;
Gelet op het feit dat de verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt voor
al het personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen gekregen,
met uitzondering van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-culturele
sector).
Gelet op het feit dat personeel tewerkgesteld met VIA-code 509 (lokale diensteneconomie)
toch moet meegenomen worden voor de eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage, als
deze personen van de lokale diensteconomie tewerkgesteld zijn in één van de VIA sectoren.
Gelet op het feit dat het al dan niet toekennen van een VIA-deelcode op zich geen element
is om te besluiten dat iemand wel of geen recht heeft op de koopkrachtmaatregelen en op de
verhoging van de eindejaarstoelage in het bijzonder, maar dat het eerder een
administratieve bevestiging is dat het om VIA-personeel gaat.
Gelet op het feit dat in voorkomend geval een rechtzetting van de juiste VIA-deelcode
noodzakelijk is, omdat de omvang van de subsidies van de Vlaamse overheid ervan afhangt
en ook de verdere verdeling van deze subsidies aan elk individueel bestuur.
Gelet op het feit dat, voor wat het ondersteunend personeel in de welzijns-, zorg- en
gezondheidsvoorzieningen betreft, het bestuur enige beleidsmarge heeft om te oordelen dat

een ondersteunend personeelslid onder het VIA-toepassingsgebied valt en dus als VIApersoneelslid (met de bijhorende VIA-deelcode) wordt beschouwd.
Gelet op het feit dat het criterium om de afweging (wel of niet-VIA-personeelslid) te maken,
kan zijn om te kijken naar de hoofdactiviteit: wie voor het grootste deel van zijn tijd de
ondersteuning doet van VIA-diensten, zou dus ook als VIA-personeelslid kunnen beschouwd
worden. Een ander argument kan de fairheid zijn: bijv. alle medewerkers van de
ondersteunende dienst zijn wel/geen VIA-personeelslid.
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de VIA-financiering die hiertegenover staat;
Gelet op de informatie op de webpagina van het Agentschap van het Binnenlands
Bestuur met betrekking tot de hoogte van het vast bedrag van de eindejaarstoelage van
het jaar 2020, die 1.288,43 euro bedraagt.
Gelet op het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de boeking
van deze uitgaven;
Gelet op het visum van de financieel directeur;
Overwegende dat de coronacrisis heeft aangetoond dat het billijk is dat de personeelsleden
in de VIA-zorgsectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ressorteren,
een onmiddellijke koopkrachtverhoging ontvangen in de vorm van een verhoging van de
eindejaarstoelage met betrekking tot het jaar 2020;
Na hierover beraadslaagd te hebben,
BESLUIT :
Artikel 1
Deze beslissing is van toepassing op volgende personeelsleden tewerkgesteld in het
woonzorgcentrum Villa Hugardis.
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