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Besluitenlijst van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 november 2021 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 Steven De Maesschalck, voorzitter raden. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 oktober 
2021, uitgesteld naar 26 oktober 2021, goed. Deze werden opgesteld door de algemeen directeur overeenkomstig 
de artikels 32, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal bestuur. 

2.  Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorzitter vast bureau. 

De OCMW-raad keurt de aanpassing van artikel 196 en 227 van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 
goed. Het betreft aanpassingen betreffende het overzetten van jaarlijkse vakantiedagen en de verhoging van het 
veranderlijke gedeelte van de eindejaarspremie als gevolg van het sectoraal akkoord van 9 juni 2021. 

3.  Aanpassen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel 

 Op voorstel van Kurt Windels, voorzitter vast bureau. 

De OCMW-raad keurt de aanpassingen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel goed. Het betreft het 
invoeren van digitale loonstroken, bepalingen omtrent occasioneel telewerk en een wijziging van de delegatie 
technici van het bijzonder onderhandelingscomité. 

4.  Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorgcentrum Maria Rustoord 
omtrent noodoproepen vanuit de groep van assistentiewoningen "De Ermitage" 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal 
bestuur, de samenwerkingsovereenkomst met Woonzorgcentrum Maria Rustoord omtrent noodoproepen vanuit de 
groep van assistentiewoningen "De Ermitage" goed. Deze overeenkomst voorziet in dringende hulpverlening vanuit 
het WZC bij noodoproepen vanuit de groep van assistentiewoningen, alsook in crisis- en overbruggingszorg. 

5.  Aanpassen van de tarieven van de warme maaltijden en de poetsdienst 

 Op voorstel van Katrien Vandecasteele, lid vast bureau. 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, in overeenstemming met het decreet over het lokaal bestuur en het 
tarievenreglement, de tariefaanpassing goed van de warme maaltijden en de poetsdienst. De prijs van de warme 



aan huis gebrachte maaltijden is 7 euro per maaltijd met een korting van  1 euro per maaltijd voor gebruikers die 
meerdere maaltijden nemen binnen hetzelfde gezin . De prijs van de poetsdienst is 7,50 euro per uur. 
 
De voorzitter van het vast bureau, 

Kurt Windels 


