
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 27 oktober 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

De voorzitter opent de zitting om 19.42 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 29 september 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 29 september 2020 worden goedgekeurd.

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

Feiten en context

Naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving rond moederschapsrust en het sectoraal akkoord 
2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen is een wijziging van de 
rechtspositieregeling voor het personeel vereist.

Wijziging regelgeving moederschapsrust

Werkneemsters die werken gedurende de zes weken (of acht weken bij de geboorte van een meerling) 
die de bevalling voorafgaan, kunnen hun moederschapsverlof na de negende week verplichte rust met 
vijf weken (of zeven weken ingeval van een meerling) verlengen. De werkneemster kan dus kiezen of ze 
de vijf (of zeven) facultatieve weken voor de geboorte of na de verplichte postnatale rust opneemt.



Sectoraal akkoord 2020 (zie infographic in bijlage voor beknopte samenvatting)

De kern van het sectoraal akkoord is een koopkrachtverhoging van globaal 1,1% vanaf 1 januari 2020 
voor zowel de VIA als de niet-VIA personeelsleden. Vlaanderen stelt voor 2020 dan ook 446 miljoen aan 
VIA-middelen ter beschikking.

Concreet staan in het sectoraal akkoord dat op 8 april 2020 afgesloten werd, drie verplichtingen:

• Het optrekken van de maaltijdcheque tot het maximum van 8 euro per cheque, zonder verplichting 
voor het bestuur om de maaltijdcheques op jaarbasis per VTE met meer dan 100 euro te verhogen.

• Het toekennen van een recurrente koopkrachtverhoging via 'cheques allerhande' ter waarde van 
200 euro per jaar per VTE.

• Het optrekken van de minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler naar minstens 2,5% (of een 
gelijkwaardige dekking voor besturen die niet werken met een bijdragevoet maar met een 
kloofdichting).

Het bestuur besliste reeds op 29 december 2015 om de maaltijdcheques op te trekken tot het maximum 
van 8 euro  per cheque waardoor reeds aan deze verplichting voldaan is.

Het voldoen aan de tweede verplichting uit het sectoraal akkoord, namelijk het toekennen van een 
recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro per jaar per VTE, kan door de uitgifte van een andere 
cheque dan maaltijdcheques. Er kan hierbij gekozen worden voor een combinatie van bv. ecocheques 
en lokale handelaarsbonnen (cadeaucheque). Er wordt voorgesteld om een combinatie te maken tussen 
de M-bon en ecocheques, voor respectievelijk 40 en 160 euro per VTE. 
De maximale totale waarde van de lokale handelaarsbon (cadeaucheque) voor een voltijds personeelslid 
bedraagt 40 euro. Voor personeelsleden met een prestatiebreuk van meer dan 19/38 bedraagt de 
waarde van de lokale handelaarsbon (cadeaucheque) 40 euro. Voor personeelsleden met een 
prestatiebreuk van 19/38 of minder, bedraagt de waarde van de lokale handelaarsbon (cadeaucheque) 
20 euro. 
De maximale totale jaarlijkse waarde van de ecocheques bedraagt voor een voltijds personeelslid 160 
euro. Het deeltijdse personeelslid heeft recht op een bedrag aan ecocheques à rato van zijn 
tewerkstellingsbreuk.

Om aan de derde verplichting te voldoen moet ook de tweede pensioenpijler opgetrokken worden naar 
2,5% voor alle contractueel personeel. 

De voorgestelde wijzigingen zijn in het geel gemarkeerd in het bijgevoegde ontwerp van gewijzigde 
rechtspositieregeling.

Het voorgestelde principe van het recht op ecocheques en handelaarsbonnen kadert binnen het 
sectoraal akkoord van 8 april 2020 en de Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het 
sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen. 

Deze koopkrachtverhoging van 200 euro per VTE werd besproken en goedgekeurd in de vergadering van 
het vast bureau van 8 juni 2020.

In het meerjarenplan 2020-2025 vertaalt het sectoraal akkoord 2020 zich als volgt:

Koopkrachtverhoging via invoering ecocheques vanaf 1/1/2020

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

65 personeelsleden (excl. 
onderwijzend personeel) * 200 € 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00



Invoeren minimale bijdragevoet van 2,5 % vanaf 1/1/2020 voor WZC

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Wedden contractuele 0953 971.798,14
 

994.358,68
 

1.012.300,63
 

1.028.348,42
 

1.046.185,52
 

1.062.635,46

Invoering bijdrage 2,5%  24.294,95  24.858,97  25.307,52  25.708,71  26.154,64  26.565,89

Verhoging minimale bijdragevoet naar 2,5% vanaf 1/1/2020 voor bestaand personeel

 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kost 2 % 17.496,15 17.888,00 18.789,00 18.861,00 19.239,00 19.637,00

Verhoging minimale bijdragevoet 
naar 2,5% 4.374,04 4.472,00 4.697,25 4.715,25 4.809,75 4.909,25

Totaal 41.668,99 42.330,97 43.004,77 43.423,96 43.964,39 44.475,14

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

Op voorstel van het college 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 17 november 2011 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling, laatst 
gewijzigd bij raadsbesluit van 25 augustus 2020.

Het Vlaams Intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non profitsectoren voor de periode 
2018-2020.

Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor het 
personeel van de lokale en provinciale besturen – uitvoeringsmodaliteiten.

Vormvereisten

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

Financiële impact en visum. 

De nodige kredieten zullen voorzien worden bij de volgende wijziging van het meerjarenplan. 

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.

3. VASTSTELLEN VAN EEN REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN TEGEMOETKOMING VOOR 
PERSONEN MET INCONTINENTIE

Feiten en context

In het meerjarenplan werden een aantal acties vastgelegd. Actie 36 is de opmaak van een reglement  
voor de toekenning van een tegemoetkoming voor personen met incontinentie.

De sociale dienst maakte een voorstel van reglement op en baseerde zich hiervoor op het reglement van 
andere besturen, weliswaar binnen een eigen kader aangepast aan de eigen werking en middelen. 

Het reglement is in bijlage toegevoegd. 

Bevoegdheid

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

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Vormvereisten

Financiële impact en visum

In het meerjarenplan is onder actie 36 jaarlijks 1.400 euro voorzien. 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel 

Het reglement voor de toekenning van een tegemoetkoming voor personen met incontinentie wordt 
goedgekeurd.

4. VASTSTELLEN VAN EEN REGLEMENT BETREFFENDE CONSUMPTIEBONNEN IN HET KADER VAN DE 
CORONASUBSIDIES

Feiten en context

In het kader van de coronacrisis werden aan de lokale besturen een aantal Vlaamse en federale 
subsidies toegewezen om de meest kwetsbaren en mensen die extra getroffen zijn in onze maatschappij 
te ondersteunen. Eén van deze subsidies is de Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Maarkedal ontvangt hiervoor een subsidie van 
maximaal 7254,91 euro. 

Deze heeft enerzijds tot doel de koopkracht te verhogen van huishoudens die omwille van de 
coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden. 
Anderzijds wil men met deze subsidie de lokale economie ondersteunen.

Deze financiële ondersteuning wordt gegeven in de vorm van lokale waardebonnen.

De sociale dienst maakte hiervoor een voorstel van reglement op en baseerde zich hiervoor op het 
modelreglement van de Vlaamse overheid. 

Het reglement is in bijlage toegevoegd. 



Bevoegdheid

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

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 omtrent subsidie aan lokale besturen als 
consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel 
Het reglement inzake de toekenning  en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het 
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie in het kader van corona 
wordt goedgekeurd.

5. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er werden geen mondelinge vragen gesteld. 

Er zijn geen mededelingen.

De zitting wordt gesloten om 19.50 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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