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OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Het verslag van de zitting van dinsdag 28 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2. AANPASSING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL. 
GOEDKEURING.

Feiten en context

De rechtspositieregeling die in zitting van 31 januari 2017 werd goedgekeurd, is aan herziening toe. 
Volgende wijzigingen worden voorgesteld:

- Eén rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW
- Aanpassingen aan het decreet lokaal bestuur
- Kleine wijzigingen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving 
- Ter beschikking stelling en overdracht van personeel tussen gemeente en OCMW voorzien
- Nieuwe evaluatieregeling:

o Jaarlijks opvolgingsgesprek
o Bij disfunctioneren evaluatie na 6 maanden en tweede evaluatie ook na 6 maanden 
o Inloopperiode voor contractuelen (na afschaffing van proefperiode voor contractuelen)
o Beroepsinstantie: minimaal drie leden waarvan minimaal één externe deskundige

- Selectie:
o Psychotechniek wordt vervangen door assessment (meer diepgang): adviserend en niet 

eliminerend
o Bijlage examenprogramma’s verwijderd en minimale regels opgenomen in RPR zelf – 

geeft jury meer vrijheid om het examen af te stemmen op de in te vullen functie. Ook 
thuisproef wordt mogelijk. 

o Publicatie van vacatures wordt aangepast naar minimaal 2 weken
o Wervingsreserve maximaal (na verlengingen) 3 jaar – zowel voor aanwerving als 

bevordering gelijk getrokken.
o Selectiecommissie bij aanwerving bij voorkeur uit mannen en vrouwen en minstens 3 

leden (5 voor decretale graden) 



o Selectiecommissie bij interne personeelsmobiliteit minstens twee deskundigen en kan 
uit enkel interne deskundigen bestaan 

o E-mail voorzien om kandidaten op de hoogte te brengen

Aan de raad wordt gevraagd het reglement dat in bijlage aan dit besluit is gehecht, goed te keuren. 

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 78.

Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor 
zorgkrediet.

Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging gemeentedecreet, provinciedecreet en decreet betreffende de 
organisatie van de OCMW’s.

Besluit Vlaamse Regering van 2 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse besluit van 
de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het 
mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de 
minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde 
personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft verloven en 
afwezigheden.

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde 
contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde 
contractuelen bij sommige plaatselijke besturen.

Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2008 houdende de goedkeuring van de 
rechtspositieregeling

Vormvereisten

Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd op de syndicale onderhandelingen van 
6°juni 2019 behandeld.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De aangepaste rechtspositieregeling, die als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

3. AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VOOR GEMEENTE- EN OCMW-PERSONEEL. 
GOEDKEURING.

Feiten en context



Het arbeidsreglement dat in zitting van 31 januari 2017 werd goedgekeurd, is aan herziening toe. 
Volgende wijzigingen worden voorgesteld:

- Eén arbeidsreglement voor gemeente en OCMW
- Aanpassingen aan het decreet lokaal bestuur
- Deeltijdse roosters: een deel wordt niet meer opgenomen conform de wet Peeters
- Kleine wijzigingen naar aanleiding van gewijzigde wetgeving
- Toevoeging van deontologische code voor personeelsleden, gestoeld op 7 basiswaarden:

o Loyauteit
o Correctheid en wettelijkheid
o Klantgerichtheid
o Spreekrecht en spreekplicht
o Geheimhoudingsplicht
o Professionalisme
o Objectiviteit

- Toevoeging van bijlage met betrekking tot re-integratie van langdurig afwezige personeelsleden.

Aan de raad wordt gevraagd het reglement dat in bijlage aan dit besluit is gehecht, goed te keuren. 

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 78.

Juridische grond

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel.

De wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk 
betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke 
procedures betreft.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2003 houdende de invoering van een arbeidsreglement.

Vormvereisten

Het ontwerp van aanpassing van het arbeidsreglement werd op de syndicale onderhandelingen van 6 
juni 2019 behandeld.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het aangepaste arbeidsreglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

4. REGLEMENT ROND VERENIGINGSWERK. GOEDKEURING.

Feiten en context



Met de wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van 
18°juli°2018 kan voor specifieke activiteiten binnen de socio-culturele sfeer beroep gedaan worden op 
verenigingswerkers. Voor een goede werking is het aangewezen hierrond een reglement goed te 
keuren. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is 
gehecht, goed te keuren. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78.

Juridische grondslag

De wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van 18 juli 2018.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Vormvereisten

Het ontwerp van reglement werd op de syndicale onderhandelingen van 6 juni 2019 behandeld.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het reglement rond verenigingswerk, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

5. REGLEMENT ROND VRIJWILLIGERSWERK. GOEDKEURING.

Feiten en context

Het gemeentebestuur en het OCMW doen voor diverse activiteiten beroep op vrijwilligers. Voor een 
goede werking werd een ontwerp van reglement gemaakt voor vrijwilligerswerk.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is 
gehecht, goed te keuren. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78.

Juridische grondslag

De wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Vormvereisten
Het ontwerp van reglement werd op de syndicale onderhandelingen van 6 juni 2019 behandeld.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het reglement, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

6. REGLEMENT ROND UITZENDARBEID. GOEDKEURING.

Feiten en context

De Vlaamse Regering keurde vorig jaar een decreet goed over uitzendarbeid in de Vlaamse 
overheidsdiensten en lokale besturen. Daarin werden krijtlijnen opgenomen om de Vlaamse 



overheidsdiensten en lokale besturen toe te laten een beroep te doen op uitzendarbeid. Volgende 
elementen worden decretaal verankerd: de vormen van uitzendarbeid, de tijdsduur, het 
beslissingskader binnen de Vlaamse overheidsdiensten en in de lokale besturen, en de controle op de 
naleving van de bepalingen uit het decreet.

De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is binnen de 
krijtlijnen van dit decreet. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt hierover de nadere regels vast. Het 
vast bureau is bevoegd om, binnen deze regels, uitzendkrachten in dienst te nemen.

Na beraadslaging in het vast bureau, werd een ontwerp van reglement voor uitzendarbeid voorgelegd 
aan het syndicaal overleg.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het in bijlage bij dit besluit gevoegde 
reglement goed te keuren.

Na beraadslaging.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 78.

Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale 
besturen, artikel 6.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale 
besturen.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
Het reglement rond uitzendarbeid wordt goedgekeurd.

7. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen en mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 20.10 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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