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AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel  
AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter 
 mevrouwen: S. Smeulders, H. Hoeymans, M. Steyaert, J. 

Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden 
 de heren: W. Van Aert, T. Neys, W. Vanden Eynden, J. van 

Hasselt, leden 
 de heer: F. Remy, secretaris 
   
VERONTSCHULDIGD:   
   
 
AGENDA 
 
Openbare zitting: 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

03 FINANCIEN 

03.01 FINANCIEN- Volmachten voor bankwaarborgen 

04 SOCIALE DIENST 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 

06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

07 DIENSTENCENTRUM 

08 SECRETARIAAT 

08.02 Secretariaat - aanpassing rechtspositieregeling - verlofregeling personeel 

woonzorgcentrum St.-Jozef 

09 OPVOLGING DOSSIERS 

 
 
Besloten Zitting: 
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Openbare zitting: 
 
 

01 GOEDKEURING VERSLAG VORIGE OPENBARE ZITTING 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Neemt kennis van de opmerkingen op het verslag van de openbare vergadering 
OCMW van dinsdag 31 maart 2015; 
De notulen van de vergadering van 31 maart 2015 worden terug voorgelegd op de 
volgende Raad. 
 

 
 

02 KENNISNAME VERSLAGEN 

  
 De Raad: 

 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;  
Overwegende dat vragen kunnen worden gesteld door de raadsleden betreffende 
behandelde punten in andere vergaderingen van het OCMW, welke in openbare zitting 
kunnen worden besproken. 
 

 
 

03 FINANCIEN 

  
  
 
 

03.01 FINANCIEN- Volmachten voor bankwaarborgen 

  
 De Raad: 

 
Overwegende dat het OCMW van WUUSTWEZEL besloten heeft de nieuwe procedure 
van Belfius Bank voor de uitgifte van huurwaarborgen onder de vorm van 
bankwaarborgen te gebruiken (zonder storting van fondsen op een geblokkeerde 
rekening). 
 
Overwegende dat de uitgifte van dergelijke bankwaarborgen nu aangevraagd kan 
worden via BelfiusWeb van Belfius Bank. 
 
Besluit : 
 
BelfiusWeb te gebruiken voor de uitgifte van huurwaarborgen (zonder storting van 
fondsen op een geblokkeerde rekening); 
 
de volgende personen aan te duiden die gemachtigd zijn dergelijke bankwaarborgen 
via BelfiusWeb aan te vragen  
 
- LOOS Els (CWUUSTAN) 
- LOS Elisabeth (CWUUSTAT) 
- VAN LOOVEREN Hilde (CWUUSTAB) 
- SAS Marleen 
- JESPERS Annick 
 
Alle anderen modaliteiten blijven ongewijzigd van toepassing. 
 
Dossiernummer : IM4464870 
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04 SOCIALE DIENST 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

05 Woonzorgcentrum St.-Jozef 
  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

06 WONINGCOMPLEXEN MET DIENSTVERLENING 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

07 DIENSTENCENTRUM 

  
 Niets te vermelden. 

 
 
 

08 SECRETARIAAT 

  
  
 
 

08.02 Secretariaat - aanpassing rechtspositieregeling - verlofregeling personeel 

woonzorgcentrum St.-Jozef 
  
 De Raad: 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2008 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 inzake de 
rechtspositieregeling voor OCMW-personeel; 
Gelet op de gevoerde onderhandelingen met de vakbonden inzake de over te dragen 
personeelsleden aan de op te richten vzw woonzorggroep Wuustwezel; 
Gelet op het protocol van akkoord van 20 maart 2015 waarin expliciet werd 
afgesproken dat de verdere aangroei van leeftijdsdagen, zoals voorzien in het oude 
administratief statuut van het OCMW, niet verder aangroeit; 
Overwegende dat personeel, aangeworven voor 1 januari 2011 en dat het gaat om 
volgende dagen: 

- 1 dag extra vanaf het jaar dat men 45 jaar wordt; 
- 1 dag extra vanaf het jaar dat men 50 jaar wordt; 
- 1 dag extra per jaar vanaf het jaar dat men 60 jaar wordt; 

Overwegende dat dit inhoudt dat men voor het personeel het aantal dagen verlof 
blokkeert op het aantal van 2015;  
Gelet op het advies van het hoog overlegcomité d.d. 20 maart 2015; 
Gelet op het rechtspositieregeling van het OCMW; 
Gelet op de arbeidsreglementen van het OCMW; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976; 
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gaat over tot bespreking; 
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Beslist met unanimiteit van stemmen: 
Volgend artikel aan te passen in de rechtspositieregeling: 
Oud artikel:  
Artikel 331 ter   
Het statutaire personeelslid in dienst dat behoort tot het personeel van categorie III 
behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling over het 
aantal dagen jaarlijkse vakantie, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling  
van kracht was, als dat aantal jaarlijkse vakantiedagen hoger is dan het aantal, 
vastgesteld in artikel 258bis.  
Het statutaire personeelslid in dienst dat behoort tot het personeel van categorie III, 
behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling over het 
aantal feestdagen, die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit op grond van 
de plaatselijke rechtspositieregeling van  
kracht was, als dat aantal feestdagen op jaarbasis hoger is dan het aantal, vastgesteld 
in artikel 261. 
 
Gewijzigd artikel: 
Artikel 331 ter.   
Het statutaire personeelslid in dienst dat behoort tot het personeel van categorie III 
behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling over het 
aantal dagen jaarlijkse vakantie, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit 
op grond van de plaatselijke rechtspositieregeling  
van kracht was, als dat aantal jaarlijkse vakantiedagen hoger is dan het aantal, 
vastgesteld in artikel 258bis. Het aantal leeftijdsdagen, zoals voorzien in de 
plaatselijke rechtspositieregeling voor personeel van het woonzorgcentrum dat 
in dienst was voor 1 januari 2011, wordt geblokkeerd op het aantal waarop het 
personeelslid recht had in het jaar 2015 (het jaar voorafgaand aan de opstart van 
de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum).  
Het statutaire personeelslid in dienst dat behoort tot het personeel van categorie III, 
behoudt voor de verdere duur van de loopbaan bij het OCMW de regeling over het 
aantal feestdagen, die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit op grond van 
de plaatselijke rechtspositieregeling van  
kracht was, als dat aantal feestdagen op jaarbasis hoger is dan het aantal, vastgesteld 
in artikel 261. 
 

 
 

09 OPVOLGING DOSSIERS 

  
 1.- Werking – opvolging dossier verzelfstandiging 

 
De Raad: 

 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier inzake de 
verzelfstandiging: 

- Indiening van een klacht door de NVA inzake het gelijkheidsbeginsel na de 
Raadszitting van het OCMW; 

- Behandeling van het klachtendossier zal samen met de beslissing van ons 
dossier; 

- De advocaat maakt een nota op om de klacht te weerleggen; 
Gelet op de gevoerde discussie; 
Gaat over tot bespreking. 
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2.- Opvolging overdracht LDE 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de overdracht van het contigent 
LDE; 
Er is nog geen reactie gekomen van de Vlaamse Overheid, niet op de mail en niet op 
het schrijven erna; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
3.- Verdeling bijkomende vte aanvullende thuiszorg in de openbare sector 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanvraag van een 
gesubsidieerde tewerkstelling binnen de aanvullende thuiszorg-poetsdienst; 
Neemt kennis van de mail van VVSG inzake het voorstel tot toewijzing van deze 43 vte 
die dienen verdeeld te worden over de openbare besturen; 
Neemt kennis van het feit dat OCMW-Wuustwezel geen toewijzing krijgt van 
bijkomende gesubsidieerde tewerkstelling; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
4.- toelichting werking SVK Het Sas 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de toelichting van T. Neys, raadslid-vertegenwoordiger van het 
OCMW en ondervoorzitter van SVK Het Sas, van de werking van SVK Het Sas; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
5.- Algemene vergadering SHM De Voorkempen-H.E. 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de uitnodiging van SHM De Voorkempen-H.E.  voor de algemene 
vergadering op 7 mei ek.; 
Gelet op de aanduiding van Wilfried Van Aert als afgevaardigde voor het OCMW in 
SHM De Voorkempen-H.E.; 
Neemt kennis van het jaarverslag van 2014; 
Gaat over tot bespreking. 
 
 
6.- Algemene Vergadering Ethias verzekering 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de uitnodiging van Ethias verzekering voor de algemene 
vergadering op 19 mei ek.; 
Gelet op de mogelijkheid tot aanduiding van raadslid als afgevaardigde voor het 
OCMW in Algemene Vergadering; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist: 
6.1.-  Niemand af te vaardigen in de algemene vergadering van Ethias Verzekering op 
19 mei 2015. 
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7.- Datum volgende OCMW-Raad 
 

De Raad: 
 
Neemt kennis van de bespreking van de vorige OCMW-Raad inzake het verzetten van 
de datum voor de Raad van 30 juni 2015 naar 23 juni 2015; 
Gelet op de bespreking met de financiële dienst, waaruit blijkt dat de jaarrekening 2014 
dan nog niet kan worden besproken, rekening houdende met de verzendingsdata voor 
de stukken van de jaarrekening 2014; 
Gaat over tot bespreking; 
 
Beslist: 
7.1.- De Raad te houden op 23 juni 2015; 
7.2.- De rekening te bezorgen aan de raadsleden wanneer deze klaar is, waardoor de 
leden meer tijd hebben om de stukken door te nemen; 
7.3.- De rekening te bespreking op de Raad van 25 augustus 2015. 
 

 
 
 


