
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 25 augustus 2020

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
NACHTERGAELE Joris, burgemeester
MEIRHAEGHE Filip, VAN NIEUWENHUYZE Frederik, VAN QUICKELBERGHE Isabel, DE TOLLENAERE Ann, schepenen
BAUWENS Marc, DE COKER Herman, DE MAESENEIRE Hilde, VAN BOVEN Herman, VAN QUICKELBERGHE Simon, 
VAN WELDEN Marijke, LUST William, THOMAS Steven, D'HONT Tom, VUYLSTEKE Marc, BONTINCK Yves, raadsleden
JOURQUIN Lesley, algemeen directeur

In toepassing van het besluit van de burgemeester van 30 juli 2020 (tot het laten doorgaan op digitale wijze 
van de vergaderingen van diverse organen van het lokale bestuur in het kader van de maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken) wordt de gemeenteraad op digitale wijze 
georganiseerd. De vergadering wordt conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur via 
livestream uitgezonden.

De voorzitter opent de zitting om 20.17 uur.

OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING

Feiten en context

Overeenkomstig artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur werden de 
notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Artikel 74 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Juridische grondslag

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De notulen van de zitting van 30 juni 2020 worden goedgekeurd.

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

Feiten en context

Het arbeidsreglement dat door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 25 juni 2019 werd 
goedgekeurd, is aan herziening toe. De aanpassingen in het arbeidsreglement betreffen hoofdzakelijk 



bijsturingen aan de glijtijdregeling in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept waarin de huidige 
openingsuren worden aangepast. Bijgevolg moeten ook de uurroosters van de personeelsleden 
aangepast worden aan de nieuwe openingsuren en glijtijdregeling.

Concreet worden de glijtijden uitgebreid in functie van een avonddienstregeling (voor publieke 
diensten) en om flexibelere werkuren te kunnen hanteren. Naast de uitbreiding van de glijtijden worden 
servicetijden geïntroduceerd die zorgen voor een permanentie per dienst.

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 decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

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 voorontwerp van aanpassing van het arbeidsreglement werd met het managementteam besproken 
op 30 april 2020.

Het ontwerp van aanpassing van het arbeidsreglement werd op de syndicale onderhandelingen van 2 
juli 2020 behandeld. Er werd een gunstig advies verleend door de vakorganisaties waarna het overleg 
werd beëindigd.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

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

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

Feiten en context

Naar aanleiding van aangepaste wetgeving is een wijziging van de rechtspositieregeling vereist.

Volgende wijzigingen worden voorgesteld:



- Aanwervingsprocedure voor tijdelijke aanstellingen: mogelijkheid tot afwijken van de minimale 
bekendmakingstermijn (artikel 26)

- Bepaling disponibiliteit duidelijker geformuleerd (artikel 193)
- Regeling loopbaanonderbreking voor mantelzorg opgenomen (artikel 230a tot 230e)
- Niveau/Rang kinesitherapeut aangepast, afhankelijk van het diploma bachelor/master

In navolging van de aanpassing in de rechtspositieregeling van niveau/rang kinesitherapeut afhankelijk 
van het diploma bachelor/master wordt dit ook verwerkt in het organogram.

Alle wijzigingen werden met kleur aangeduid in de aangepaste rechtspositieregeling die als bijlage bij dit 
besluit wordt toegevoegd. 

Op voorstel van het vast bureau.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur, artikel 186.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het besluit van de Vlaamse Regering 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 van 12 november 2011 en 
latere wijzigingen.

Het raadsbesluit van heden houdende vaststelling van de personeelsformatie.

Het raadsbesluit van 17 november 2011 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling, laatst 
gewijzigd bij raadsbesluit van 17 december 2019.

Vormvereisten

Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling zoals opgemaakt door de algemeen directeur 
werd besproken in de vergadering van het managementteam op 30 april 2020.

Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd op de syndicale onderhandelingen van 
2 juli 2020 behandeld. De onderhandeling werd beëindigd waarna de aanwezige vakorganisaties het 
protocol van akkoord ondertekenden.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De aangepaste rechtspositieregeling, die als bijlage aan dit besluit is gehecht, wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van 
het bestuurlijk toezicht en in het kader van de bekendmakingsverplichting via de webtoepassing van de 
gemeente wordt bekendgemaakt door de voorzitter van het vast bureau.

4. GOEDKEURING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN WOONZORGCENTRUM TER 
GAUWEN EN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN SINT-ELISABETH ZOTTEGEM EN GLORIEUX RONSE IN HET 
KADER VAN DE COVID-19 CRISIS

Feiten en context

In een gezamenlijke brief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en 
Gezondheid van 29 juli 2020 omtrent de ondersteuning van de ouderenzorgsector naar aanleiding van 



COVID-19 werd een oproep gelanceerd aan de ouderenzorginstellingen en de ziekenhuizen om 
afspraken te maken rond een haalbare en gerichte samenwerkingsdynamiek rond de aanpak van COVID-
19.

Het Algemene Ziekenhuizen Sint Elisabeth Zottegem en Glorieux Ronse willen zich engageren om 
ondersteuning in het kader van de COVID-19-crisis aan te bieden aan de woonzorgcentra. Met het oog 
hierop worden samenwerkingsovereenkomsten met het Woonzorgcentrum Ter Gauwen aangegaan. De 
overeenkomst heeft betrekking op COVID-19 gerelateerde informatieoverdracht, ziekenhuisopname- en 
ontslagbeleid van bewoners uit het woonzorgcentrum, diverse afspraken omtrent ondersteuning vanuit 
het ziekenhuis aan het woonzorgcentrum. 

Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Woonzorgcentrum Ter Gauwen en het Algemeen 
Ziekenhuis Sint Elisabeth in Zottegem in het kader van de COVID-19-crisis wordt goedgekeurd.  

Artikel 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Woonzorgcentrum Ter Gauwen en het Algemeen 
Ziekenhuis Glorieux in Ronse in het kader van de COVID-19-crisis wordt goedgekeurd.

5. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen mondelinge vragen.

Er zijn geen mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 20.20 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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