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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 mei 2019 in uitvoering van artikel 
285, §2 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

 Op voorstel van Jean-Pierre Deven, Voorzitter gemeenteraad. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de gemeenteraad van 23 april 2019 goed. Deze werden 
opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal 
bestuur. 

2.  Invoeren van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In overeenstemming met het sectoraal akkoord 2008-2013 afgesloten met de vakorganisaties keurt de raad voor 
maatschappelijk welzijn de invoering van een tweede pensioenpijler voor haar contractanten goed. Het betreft 1% 
op het voor pensioen in aanmerking komend jaarloon. 

3.  Vaststellen van het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt, in uitvoering van artikel 161 van het Decreet over het Lokaal bestuur, 
het gezamenlijk organogram van gemeente en OCMW vast. Deze nieuwe organisatiestructuur wordt ingevoerd 
naar aanleiding van de inkanteling van de diensten van het OCMW in de gemeente. 

4.  Goedkeuren van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

In uitvoering van artikel 186 van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn 
een nieuwe gezamenlijke rechtspositieregeling voor het personeel van gemeente en OCMW vast. Dit was 
noodzakelijk door de inkanteling van het OCMW in de gemeente. 

5.  Goedkeuren van de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

 Op voorstel van Kurt Windels, burgemeester. 

Overeenkomstig de beschikking van het arbeidsrecht keurt de raad voor maatschappelijk welzijn een aantal 
aanpassingen aan het arbeidsreglement goed. Dit was noodzakelijk in functie van de aanpassingen die worden 
doorgevoerd aan het organogram en aan de rechtspositieregeling. 



 

 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


