
Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van dinsdag 15 december 2020

Aanwezig:
DE BOEVER Steve, voorzitter
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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

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

De voorzitter opent de zitting om 19.06 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 24 november 2020 onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278.

Deze notulen worden ter goedkeuring voorgelegd.

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 74.

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 de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2020 worden 
goedgekeurd.

2. VASTSTELLING AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, DEEL OCMW

Feiten en context 

Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan minstens een keer 
per jaar wordt aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden 
vastgesteld. 



Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. 
Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor 
het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde 
jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, maar de financiële nota beschrijft altijd de 
financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat een aangepaste financiële nota, een toelichting en de 
eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan werd voorgelegd aan het college op 23 
november 2020. Het ontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan en de documentatie bij het 
meerjarenplan werden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop deze zaken worden 
besproken, namelijk 30 november 2020, aan ieder lid van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn bezorgd.

Het resultaat is vervat in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en de documentatie bij het 
meerjarenplan, dat in bijlage is bijgevoegd.

Zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad moet eerst zijn eigen deel van het 
meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad 
voor maatschappelijk welzijn heeft vast gesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is 
vastgesteld.

Aan de raad wordt gevraagd om het deel OCMW van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 
vast te stellen.

Bevoegdheid

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 4°.

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale 
besturen en latere wijzigingen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen en latere wijzigingen.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende vaststelling van het meerjarenplan 
2020-2025, deel gemeente en goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW. 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, wordt vastgesteld zoals het in bijlage aan 
dit besluit is gehecht.



3. VASTSTELLING PERSONEELSBEHOEFTENPLAN EN ORGANOGRAM VOOR GEMEENTE EN OCMW 
MAARKEDAL

Feiten en context 

In zitting van 17 december 2019 werd het huidige personeelsbehoeftenplan van de gemeente en het 
OCMW door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. 

Een herziening van het personeelsbehoeftenplan dringt zich op vanuit de volgende impulsen:

 In het vorige personeelsbehoeftenplan werd een vlinderfunctie voorzien. Na evaluatie over de werking 
met een vlinderfunctie wordt geopteerd om verder te werken met aan diensten vast toegewezen 
medewerkers.

 Het college keurde een nieuw dienstverleningsconcept goed waarbij een centrale onthaalbalie in de 
werking wordt geïntegreerd. Aan de centrale onthaalbalie wordt in het organogram een vast 
equivalent personeel gekoppeld.

 Er wordt een hedendaagse en klantgerichte dienstverlening beoogd waarbij het accent wordt gelegd 
op digitalisering en organisatiebeheersing.

Het personeelsbehoeftenplan en aangepaste organogram wordt als bijlage bij dit besluit toegevoegd. 

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 161.

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, en latere wijzigingen.

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

De besluiten van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 
betreffende de vaststelling van het de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan 1/2019. 

Vormvereisten

Het ontwerp van aanpassing van het personeelsbehoeftenplan en personeelsformatie 1/2020 zoals 
opgemaakt door de algemeen directeur werd op het syndicaal overleg van 3 december 2020 behandeld.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
De personeelsformatie wordt als volgt vastgesteld:

1. Statutair personeel

1.1.  Gemeente

Functies Aantal Niveau Rang

Algemeen directeur 1 Decretale graad



Afdelingshoofd Interne Zaken 1 A1a-A3a Av

Afdelingshoofd Omgeving en 
Wonen

1 A1a-A3a Av

Afdelingshoofd Vrije Tijd 1 A1a-A3a Av

Omgevingsambtenaar 1 A1a-A3a Av

Diensthoofd burgerzaken 1 B1-B3 Bv

Bibliotheek- en ICT-deskundige 1 B1-B3 Bv

Deskundige HRM & 
communicatie

1 B1-B3 Bv

Verantwoordelijke WEB 1 C4-C5 Cx

Administratief medewerker 1,5 C1-C3 Cv

Technisch assistent 5 D1-D3 Dv

1.2. OCMW

Functies Aantal Niveau Rang

Afdelingshoofd Leven en Welzijn 1 A1a-A3a Av

Directeur woonzorgcentrum 1 B6-B7 By

Maatschappelijk assistent 2 B1-B3 Bv

Administratief medewerker 1 C1-C3 Cv

2. Statutair uitdovend

2.1. Gemeente

Functies Aantal Niveau Rang

Boekhouder 1 B4-B5 Bx

Diensthoofd vrije tijd 1 B4-B5 Bx

2.2. OCMW

Functies Aantal Niveau Rang

Boekhouder 0,5 B4-B5 Bx

Hoofdanimator 0,5 B1-B3 Bv

Kok 1 C1-C3 Cv



Verpleegassistent 1 C1-C3 Cv

Animator 0,5 C1-C3 Cv

Verzorgende 3,45 C1-C2 Cv

Technisch beambte logistiek 1,5 E1-E3 Ev

3. Contractueel personeel

3.1. Gemeente

Functies Aantal Niveau Rang

Verantwoordelijke publieke 
ruimte & patrimonium

1 B4-B5 Bv

Boekhouder 1* B1-B3 Bv

Deskundige vrije tijd 2* B1-B3 Bx

Verantwoordelijke catalografie 
en informatiegeletterdheid

0,3 B1-B3 Bv

Deskundige Organisatiebeheer 1 B1-B3 Bv

Deskundige mobiliteit en 
omgeving

1 B1-B3 Bv

GIS- en ICT-deskundige 1 B1-B3 Bv

Administratief medewerker 4,6 C1-C3 Cv

Bibliotheekassistent 1 C1-C3 Cv

Technisch medewerker 2 C1-C3 Cv

Technisch assistent 2 D1-D3 Dv

Technisch beambte schoonmaak 4 E1-E3 Ev

Technisch beambte 3,5 E1-E3 Ev

3.2. OCMW

Functies Aantal Niveau Rang

Hoofdverpleegkundige 1 BV5 Bv

Stafmedewerker 1 B1-B3 Bv

Hoofdanimator 0,5* B1-B3 Bv

Coördinator BKO 0,18 B1-B3 Bv



Kinesitherapeut 1 BV1-BV3 Bv

Ergotherapeut 0,5 BV1-BV3 Bv

Bachelor/gegradueerd 
verpleegkundige

10* BV1-BV3/C3-C4 Bv / Cv

Animator 0,5* C1-C3 Cv

Zorgkundige 4* C1-C2 Cv

Begeleider BKO 0,21 D1-D3 Dv

Technisch beambte logistiek 5,5* E1-E3 Ev

Technisch beambte schoonmaak 1,61 E1-E3 Ev

(*)Geblokkeerde functie(s):

Gemeente

- 1 VTE boekhouder (B1-B3) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende statutaire functie 
van 1 VTE boekhouder (B4-B5);

- 1 VTE deskundige vrije tijd (B1-B3) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende 
statutaire functie van 1 VTE diensthoofd vrije tijd (B4-B5);

OCMW

- 0,5 VTE hoofdanimator (B1-B3) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende statutaire 
functie van 0,5 VTE hoofdanimator (B1-B3);

- 1 VTE bachelor/gegradueerd verpleegkundige (BV1-BV3 / C3-C4) contractueel wordt 
geblokkeerd door de uitdovende statutaire functie van 1 VTE verpleegassistent (C1-C3)

- 0,5 VTE animator (C1-C3) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende statutaire functie 
van 0,5 VTE animator (C1-C3);

- 3,45 VTE zorgkundige (C1-C2) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende statutaire 
functie van 3,45 VTE verzorgende (C1-C2);

- 2,5 VTE technisch beambte logistiek (E1-E3) contractueel wordt geblokkeerd door de uitdovende 
statutaire functie van 1 VTE kok (C1-C3) en 1,5 VTE technisch beambte logistiek (E1-E3);

Artikel 2
Het personeelsbehoeftenplan 1/2020 wordt als bijlage vastgesteld en maakt integraal deel uit van deze 
beslissing.

4. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen

Mededelingen

De data voor de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn voor het kalenderjaar 2021 zijn 
de volgende:

 dinsdag 26 januari 2021
 dinsdag 23 februari 2021
 dinsdag 30 maart 2021



 dinsdag 27 april 2021
 dinsdag 25 mei 2021
 dinsdag 29 juni 2021
 dinsdag 28 september 2021
 dinsdag 26 oktober 2021
 dinsdag 30 november 2021
 dinsdag 21 december 2021 

De zitting wordt gesloten om 19.23 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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