
 Raad voor maatschappelijk welzijn 
Zitting van 23 februari 2021 

Notule 
 
Aanwezig: Steven De Maesschalck: voorzitter; 

Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Jean-Pierre Deven: leden van het 
vast bureau; 
Katrien Vandecasteele: lid van het vast bureau (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Nadine Verheye, 
Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, 
Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Sandy Priem: raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 
De zitting vangt aan om 21.20 uur. 
De heer Steven De Maesschalck, voorzitter, deelt mee dat, in uitvoering van artikel 32 van het Decreet over 
het Lokaal bestuur van elke raadszitting een zittingsverslag dient te worden gemaakt. Dit zal gebeuren aan 
de hand van een audio-opname van de zitting. Deze zitting zal samen met de notulen gepubliceerd worden 
overeenkomstig 286 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald artikel 74; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur, meer bepaald de artikels 277 en 278; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de algemeen directeur; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 
Artikel 2 – Aan de algemeen directeur wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het register 

van beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Beslissingen 

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

2.  Verhogen van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het 
VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op het decreet over het 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; 
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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 VIA-personeelslid (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; 

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; 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
Op voorstel van de voorzitter van het vast bureau; 

eenparig 
BESLUIT:  
Artikel 1 – Deze beslissing is van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende diensten die 

onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ressorteren: in de ouderenzorg, serviceflats 
voor ouderen, thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg), groepen van assistentiewoningen, 
diensten logistieke hulp en sociale verhuurkantoren. 

Artikel 2 – Het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 wordt 
verhoogd met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 
3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020. 

Artikel 3 – De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 
1 het verschil, met name de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 zoals bepaald 
in artikel 2, ontvangen. 

  

Vervolg zitting van 23 februari 2021
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Punt behandeld bij hoogdringendheid 

ALGEMEEN BESTUUR 

3.  Aanstellen van een als opvolger voorgedragen lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst na het ontslag van een lid 

De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
Gelet op artikel 23 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op artikel 95 van het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op het ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst door mevrouw Sandy 

PRIEM uitgesproken in zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 16 februari 2021 en 
waarvan akte genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst; 

Overwegende dat het aangewezen is zo snel als mogelijk te voorzien in de vervanging en daarom dit 
punt bij hoogdringendheid te willen behandelen, aangezien de agenda van de raad voor maatschappelijk 
welzijn werd opgemaakt op 15 februari 2021; 
BESLUIT 
eenparig 
Voorliggend punt wordt behandeld bij hoogdringendheid. 
De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, 
NEEMT AKTE 

Van het ontslag als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van mevrouw Sandy PRIEM. 
Overwegende dat mevrouw Sandy PRIEM, lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, haar 

ontslag heeft meegedeeld op de zitting van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 16 februari 2021 
en dat dit werd geakteerd in de notulen van de zitting; 

Overwegende dat de raad, op heden, akte genomen heeft van dit ontslag; 
Overwegende dat aldus een opvolger opgeroepen moet worden om het vacant gekomen mandaat op 

te nemen; 
Overwegende dat de op de installatiezitting van de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen 

opvolger afstand deed van dit mandaat; 
Overwegende dat middels een nieuwe akte van voordracht een opvolger moet worden aangewezen 

door de fractie aan wie het mandaat is toegewezen; 
Gelet op de akte van voordracht van een kandidaat-lid voor het bijzonder comité voor de sociale 

dienst van de fractie sp.a+, ingediend op 22 februari 2021; 
Gelet op de verklaring van ontvangst door de algemeen directeur op 22 februari 2021; 
Overwegende dat de voorzitter de ontvankelijkheid van deze akte vaststelt en daartoe een proces-

verbaal ondertekent; 
Overwegende dat de voorzitter van de vergadering vaststelt dat er geen bezwaren werden ingediend 

in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden met betrekking tot de verkozen opvolger; 
Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven van de betrokken opvolger met gunstig gevolg; dat 

hiervan proces-verbaal werd opgesteld; 
Overwegende dat volgende persoon aldus verkozen worden verklaard: 

 - DECLERCQ Veerle 
Overwegende dat de in artikel 90, §4 van het Decreet over het Lokaal bestuur voorgeschreven eed “Ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” door het verkozen lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst zal worden afgelegd in handen van de heer Steven De Maesschalck, voorzitter 
van de Raad voor Maatschappelijk welzijn, bij de eerstvolgende zitting van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in maart; 

Overwegende dat door de eedaflegging het verkozen lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst ambtsbevoegd zal worden en betreffende het vervullen van deze formaliteit een afzonderlijke akte zal 
worden opgesteld; 
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NEEMT KENNIS: 
Van deze verkiezing en gaat over tot de dagorde. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van het huishoudelijk reglement van deze OCMW-raad geeft de heer Filip 
Blanckaert, raadslid, een stand van zaken met betrekking tot de opstart van het Vaccinatiecentrum voor 
Izegem, Ingelmunster, Ledegem en Lendelede. 
 
De zitting werd afgerond om 21.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
Dominik Ronse Steven De Maesschalck 
algemeen directeur voorzitter 
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Handtekening(en)  
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