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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 dinsdag 15 december 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 dinsdag 15 december 2020 
worden goedgekeurd.



2. GOEDKEURING VAN HET PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN 
PERSOONSGEGEVENS VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID NAAR HET OCMW MAARKEDAL 
IN HET KADER VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE LOKALE BESTUREN MET 
HET OOG OP HET NEMEN VAN VERDERE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE COVID-19-
PANDEMIE

Feiten en context

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd 
voor contactonderzoek en bronopsporing.  

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 2020 de 
lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, sensibilisering, 
bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek. 

De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie te versterken.

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1.

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Deze samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 januari 
2021. 

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden een aantal documenten als bijlage gevoegd, waaronder 
het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid naar de gemeente en het OCMW Maarkedal in het kader van de verwerking van 
persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd dit protocol goed te keuren. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy 
van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG).

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Enig artikel 

Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid naar de gemeente en het OCMW Maarkedal in het kader van de verwerking van 
persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter 
bestrijding van de Covid-19-pandemie wordt goedgekeurd.



3. UITVOERING DEELAKKOORD VIA 6 - KOOPKRACHTMAATREGELEN PUBLIEKE SECTOR

Feiten en context

Op 24 november 2020 werd door de Vlaamse Regering samen met de sociale partners een 
kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) afgesloten, dat moest zorgen voor meer koopkracht, 
meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector.

Het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector werd afgesloten op 22 december 2020 en kreeg op 
diezelfde datum de goedkeuring van de Vlaamse Regering. Alle lokale en provinciale besturen die onder 
het toepassingsgebied van het deelakkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren.

De uitwerking van het deelakkoord vergt een wijziging van de rechtspositiebesluiten. Gelet op het feit 
dat een bepaald aspect van het deelakkoord een eenmalige aanvulling inhoudt van de eindejaarstoelage 
2020, dienen de lokale besturen dit aspect uit te voeren op basis van een sectoraal akkoord.

De sectoren die vallen onder het VIA 5, met uitzondering van de dienstencheque-ondernemingen, vallen 
onder de toepassing van het deelakkoord en deze tekst. Het gaat dus onder meer om de ouderenzorg, 
de woonzorgcentra, de serviceflats voor ouderen, de dagverzorgingscentra, de thuiszorg (gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg), de kinderopvang, de lokale dienstencentra, de groepen van 
assistentiewoningen, de diensten logistieke hulp, de diensten/instellingen bijzondere jeugdzorg, de 
diensten/instellingen voor personen met een handicap, de centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning, de opvoedingswinkels, de gezins- en groepsopvang baby en peuter (of 
kinderdagverblijven, peutertuinen en diensten voor onthaalouders), de groepsopvang schoolgaande 
kinderen (of initiatieven voor buitenschoolse opvang en lokale diensten voor buurtgerichte 
kinderopvang), de gemandateerde voorzieningen kinderopvang, consultatiebureaus, sociale 
verhuurkantoren, de integratiediensten, culturele erfgoedcellen en musea, de vrijetijdsdiensten: 
cultuurdiensten (bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra), de jeugddiensten en de sportdiensten.

Voor het personeel in de socio-culturele sector geldt enkel de recurrente verhoging van de 
eindejaarstoelage vanaf 2021. Het personeel in de socio-culturele sector ontvangt dus geen eenmalige 
verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 en zal ook niet meegenomen worden voor de invoering 
van de IFIC-salarisschalen in de publieke zorg- en welzijnssectoren.

Aan de personeelsleden van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming 
geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg en aan de personeelsleden van voorzieningen die 
behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren, beheerd door een lokaal bestuur, een 
welzijnsvereniging of een intergemeentelijk samenwerkingsverband, wordt een onmiddellijke eenmalige 
koopkrachtverhoging toegekend.

Dit gebeurt door middel van een eenmalige aanvulling aan de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2020 als 
volgt:

 voor het personeel van de woonzorgcentra en van de andere bij de zesde staatshervorming 
geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg:

- een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro;
- een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.

 voor het personeel van de erkende voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en 
welzijnssectoren:

- een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.

De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een 
twaalfde van het jaarsalaris.

De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 zal in de loop van de maand januari 2021 
uitbetaald worden maar moet beschouwd worden als deel uitmakend van de eindejaarstoelage 2020. 
De referentieperiode voor het supplement is dezelfde als voor de eindejaarstoelage 2020.

De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 kan worden uitgekeerd op basis van het 
goedgekeurd sectoraal deelakkoord. De Vlaamse Regering engageert zich om dit zo spoedig mogelijk 
wettelijk te verankeren.

Op voorstel van het vast bureau.

Bevoegdheid

Artikel 186 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.



Juridische grond

Voorakkoord zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 24 november 2020 voor de social/non 
profitsectoren voor de periode 2021-2025.

Deelakkoord van 22 december 2020 tussen de sociale partners van de publieke sector over de 
aanwending van de middelen koopkracht VIA 6.

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 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 2010 en 
latere wijzigingen.

De omzendbrief van 23 december 2020 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen betreffende de uitvoering van het deelakkoord VIA 6 – 
koopkrachtmaatregelen publieke sector.

Het raadsbesluit van 17 november 2011 houdende de goedkeuring van de rechtspositieregeling, laatst 
gewijzigd bij raadsbesluit van 27 oktober 2020.

Financiële impact en visum

Indien nodig zullen de vereiste kredieten bij een wijziging van het meerjarenplan voorzien worden. 

BESLUIT

Stemming: goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Artikel 1
Aan de personeelsleden van het woonzorgcentrum en van de andere bij de zesde staatshervorming 
geregionaliseerde voorzieningen in de ouderenzorg en aan de personeelsleden van voorzieningen die 
behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren, wordt een onmiddellijke eenmalige 
koopkrachtverhoging toegekend.

Dit gebeurt door middel van een eenmalige aanvulling aan de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2020 als 
volgt:

 voor het personeel van het woonzorgcentrum:
- een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro;
- een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.

 voor het personeel van de erkende voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en 
welzijnssectoren:

- een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.

De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een 
twaalfde van het jaarsalaris.

De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 zal in de loop van de maand januari 2021 
uitbetaald worden maar moet beschouwd worden als deel uitmakend van de eindejaarstoelage 2020. 
De referentieperiode voor het supplement is dezelfde als voor de eindejaarstoelage 2020.

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. MONDELINGE VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Er werden geen mondelinge vragen gesteld. 

De zitting wordt gesloten om 19.58 uur.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

JOURQUIN Lesley DE BOEVER Steve 
algemeen directeur voorzitter
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