Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement GENT

OCMW RAAD VAN DONDERDAG 23 APRIL 2020
Aanwezig: Ben D'Haene, voorzitter OCMW-raad.
Elsie Sierens, burgemeester.
Williame Raman, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, schepenen.
Roger Lybeer, Etienne Balcaen, Jacques Bouckaert, Carolien Ongena, Alain Torcq, Sofie Vanden Hove,
Emmanuel Anciaux, Ivan Stevens, Eveline Hoste, Didier Lebrun, Céline De Weerd, Hildegarde Van
Rompu, Eddy Van de Walle, Laura Van Rentergem, Koen Van Hende, Martinne Plets, Helena Verbeke,
raadsleden.
Gert Deryckere, algemeen directeur
Afwezig geëxcuseerd: Henriette Scheire, raadslid
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Andere
6. Goedkeuring beheersovereenkomst informatieveiligheid Zorgband - OCMW
Destelbergen

OPENBARE ZITTING
Agendapunten
Algemeen bestuur
Notulen
1.

Goedkeuring notulen OCMW-Raad van 20 februari 2020

DE RAAD,
Bevoegdheid
Artikel 32 en 74 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de notulen van de vergadering van de
OCMW-raad onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur worden opgesteld
overeenkomstig artikelen 277 en 278.
Juridisch kader
Artikel 278 van het decreet lokaal bestuur dat stelt dat de notulen van de vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen vermelden, alsook het
gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de raad voor maatschappelijk welzijn geen beslissing
heeft genomen. Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. Behalve bij
geheime stemming en in geval van individuele toekenning of terugvordering van maatschappelijke
dienstverlening vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van deze verplichting kan worden
afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.
Feiten en context
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad
voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Vormvereisten
Artikel 28 en 74 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de vergaderingen van de raad voor
maatschappelijk welzijn openbaar zijn, behalve in de uitzonderingsgevallen zoals voorzien onder §1, 1°
en 2e lid.
Motivering
Een ontwerp van de notulen worden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter
beschikking gesteld van de raadsleden.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
De notulen van de openbare zitting worden gepubliceerd op www.destelbergen.be .
BESLUIT: Unaniem
Enig artikel. De OCMW-raad keurt de notulen van 20 februari 2020 goed.

Intergemeentelijke samenwerking
Algemene vergaderingen
2.

Kennisname notulen Raad van Bestuur Zorgband Leie en Schelde van 14 februari, 13 maart
en 3 april 2020

Schepen Rombaut (N-VA) licht toe.

Raadslid Verbeke (Sp.a) zegt: “Ik heb u de bejaardenwoningen horen vernoemen. Ik kan niet goed
volgen.”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Er zijn specifieke opnamedocumenten met daarin de regels die moeten
gevolgd worden voor opname in de serviceflats maar in Laarne heet dat ‘bejaardenwoningen’.”
Raadslid Lybeer (Groen) zegt: “Er is sprake van het organogram van de Zorgband. Is het mogelijk om die
te ontvangen?”
Schepen Rombaut (N-VA) zegt: “Ja, dat ga ik laten meesturen. Het is een eenvoudig overzicht van de
verschillende afdelingen.”
DE RAAD,
Bevoegdheid
Artikel 77 van het Decreet Lokaal Bestuur waarbij de volheid van bevoegdheid door wet of decreet wordt
toevertrouwd aan het OCMW.
Juridisch kader
Titel VIII, hoofdstuk I van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
De oprichtingsstatuten Zorgband Leie en Schelde
Feiten en context
//
Vormvereisten
//
Motivering
In de statuten van Zorgband Leie en Schelde is opgenomen dat de goedgekeurde en ondertekende
notulen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, ter kennis worden overgemaakt aan
de OCMW-raden van de betrokken OCMW’s en aan de raad van bestuur van het APB Lemberge.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
//
BESLUIT: Unaniem
Enig artikel. De raad neemt kennis van de goedgekeurde en ondertekende notulen van de raad van
bestuur van Zorgband Leie en Schelde van 14 februari, 13 maart en 3 april 2020.
3.

Algemene vergadering TMVS dv: goedkeuring agenda 16 juni 2020 en mandaat aan de
vertegenwoordigers

Voorzitter D’Haene (Open VLD) licht toe en vraagt de goedkeuring.
DE RAAD,
Bevoegdheid
Artikel 41, 5° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het oprichten van extern
verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen tot de bevoegdheid van de
gemeenteraad behoort.

Juridisch kader
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 44 waarin
wordt bepaald dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor elke algemene
vergadering moet worden herhaald.
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS), in het bijzonder artikel 25
e.v. betreffende de opdracht van het overlegorgaan.
De omzendbrief BB 2013/5 waarin wordt bepaald dat de vertegenwoordiger kan worden aangeduid voor
een volledige legislatuur maar dat de toepassing afhankelijk wordt gesteld van hetgeen in de statuten van
de intergemeentelijke samenwerking wordt vastgelegd.
Artikel 386 en volgende van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 betreft deelname in
rechtspersonen en samenwerking;
De OCMW-raadsbeslissing van 21 februari 2019 waarbij ingevolge de zesjaarlijkse algehele vernieuwing
van de raad de vertegenwoordigers in de intercommunales en verenigingen tijdens de bestuursperiode
2019-2024 werden aangeduid.
Feiten en context
Het OCMW van Destelbergen
samenwerkingsverband TMVS dv.

is

voor

activiteiten

deelnemer

van

de

intergemeentelijk

TMVS dv biedt oplossingen op maat, voor vennoten met specifieke behoeften.
Vormvereisten
Het OCMW werd per schrijven van 27 maart 2020 (inclusief documentatiestukken) uitgenodigd om deel
te nemen aan de Algemene jaarvergadering TMVS dv die op 16 juni 2020 om 14.30 uur plaats heeft in
FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1 te 9051 St. Denijs-Westrem.
Motivering
Overeenkomstig het decreet worden vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
aangeduid door de OCMW-raad.
De raad bepaalt het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
//
Externe communicatie
Een afschrift van dit besluit zal worden gericht aan TMVS, p/a Intercommunaal Beheer TMVW,
Stropstraat 1 te 9000 Gent, of op het e-mailadres (pdf) 20200616AVTMVS@farys.be ten laatste op 11
juni 2020.
BESLUIT:
Voor de fractie CD&V onthouden zich: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda
van de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv die plaatsvindt op 16 juni 2020 om 14u30 in Flanders
Expo, Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem:
1.

Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer

2.

Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer

3.

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

4.

Verslag van de commissaris

5.

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019

6.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

7.

Statutaire benoemingen – raad van bestuur

8.

Varia en mededelingen

Artikel 2. Aan de effectieve volmachtdrager van OCMW Destelbergen wordt mandaat verleend om op de
Algemene Jaarvergadering van 16 juni 2020 die plaatsvindt:
•

te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze OCMW-raad.

•

deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3. Volmacht wordt verleend in uitvoering van deze raadsbeslissing aan:
•

Eva Rombaut, schepen, wonende te Destelbergen, Heidestraat 50 (effectief)

•

Hildegarde Van Rompu, raadslid, wonende te Destelbergen, Grimbeerthof 1 (plaatsvervanger)

Interne zaken
Personeel - algemeen
4.

Bekrachtiging goedkeuring rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW

DE RAAD,
Bevoegdheid
Artikel 186 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende de bevoegdheden
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende de vaststelling van de
rechtspositieregeling van het personeel.
Artikel 171 § 4 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 betreffende de
bevoegdheid van de algemeen directeur die in overleg met het managementteam instaat voor het
voorontwerp van de rechtspositieregeling van het personeel.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken. Enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen zijn nog
toegestaan vanaf woensdag 18 maart om 12 uur.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen maken in plaats van de
gemeenteraad. Zo bepaalt artikel 134, §1, N.Gem.W. “In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing,
ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester
politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te
geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden
bekrachtigd.”
Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke onvoorziene
gebeurtenis.
Op maandag 16 maart 2020 werden alle raadsleden op de hoogte gebracht van het annuleren van de
gemeenteraad en OCMW-raad van 19 maart 2020. In dezelfde berichtgeving werd voorgesteld om het
besluit betreffende de beslissing “Goedkeuring rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW” voor te
leggen aan het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2020.

De rechtspositieregeling voor gemeente en OCMW werd door het vast bureau op 19 maart 2020
goedgekeurd.
Juridisch kader
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
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen.
Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden en
haar personeel, en latere wijzigingen.
Besluit van het vast bureau van 19 maart 2020 betreffende de goedkeuring van de rechtspositieregeling
voor gemeente en OCMW.
Feiten en context
De huidige rechtspositieregeling moest worden aangepast door verschillende wijzigingen in de hogere
wetgeving. Er werd geopteerd om de rechtspositieregeling volledig aan te passen en te herschrijven.
Vormvereisten
Bespreking van het voorontwerp van rechtspositieregeling tijdens het managementteam van 2/12/2019
en 11/12/2019.
Protocol van niet-akkoord van het BOC van 10/02/2020 over het ontwerp rechtspositieregeling.
Motivering
De rechtspositieregeling van de gemeente en het OCMW worden maximaal op elkaar afgestemd. Dit met
inbegrip van de interpretatie en toepassing ervan, dewelke eveneens op elkaar afgestemd en
gelijklopend gehouden worden. Daarbij streven de gemeente en het OCMW er maximaal naar om deze
afstemming verder in de toekomst te behouden.
De RPR moet in overeenstemming zijn met de gewijzigde regelgeving.
Een aantal selectieprocedures in 2020 werden ingepland rekening houdende met de nieuwe
rechtspositieregeling. Uitstel van de goedkeuring van de rechtspositieregeling zou deze planning ernstig
in gedrang kunnen brengen. Het lokaalbestuur wenst zich ondanks de precaire situatie en de
problematiek van het coronavirus maximaal blijven organiseren. De geplande selectieprocedures zijn
cruciaal voor de continuïteit van de dienstverlening. Om deze redenen werd deze beslissing ter
goedkeuring voor gelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de OCMW-raad.
Financiële aspecten
//
Interne communicatie
De rechtspositieregeling wordt ter kennis gebracht aan de in dienst zijnde personeelsleden.
Externe communicatie
Na de verzending van de rechtspositieregeling aan de toezichthoudende overheid zullen de gegevens in
een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering worden verzonden en op de website van het lokaal
bestuur worden geplaatst.
BESLUIT:
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Carolien Ongena, Alain Torcq, Ivan Stevens, Didier Lebrun,
Laura Van Rentergem
Voor de fractie Groen stemmen tegen: Roger Lybeer, Martinne Plets
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Hildegarde Van Rompu, Koen Van Hende
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Elsie Sierens, Ben D'Haene, Filip Demeyer, Michaël
Vercruyssen, Jacques Bouckaert, Sofie Vanden Hove, Eveline Hoste, Céline De Weerd

Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Eddy Van de Walle, Helena Verbeke
Artikel 1. De OCMW-raad bekrachtigt de goedkeuring van de nieuwe rechtspositieregeling voor het
personeel van de gemeente en het OCMW.
Artikel 2. De nieuwe rechtspositieregeling trad in werking op 1 april 2020.
5.

Bekrachtiging goedkeuring verhoging bijdrage tweede pensioenpijler contractuele
personeelsleden OCMW

DE RAAD,
Bevoegdheid
Artikel 78 van het decreet voor het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op 17 maart 2020 nieuwe maatregelen aangekondigd om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken. Enkel strikt noodzakelijke verplaatsingen zijn nog
toegestaan vanaf woensdag 18 maart om 12 uur.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen maken in plaats van de
gemeenteraad. Zo bepaalt artikel 134, §1, N.Gem.W. “In geval van oproer, kwaadwillige samenscholing,
ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester
politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te
geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden.
Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden
bekrachtigd.”
Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke onvoorziene
gebeurtenis.
Op maandag 16 maart 2020 werden alle raadsleden op de hoogte gebracht van het annuleren van de
gemeenteraad en OCMW-raad van 19 maart 2020. In dezelfde berichtgeving werd voorgesteld om het
besluit betreffende de beslissing “Goedkeuring verhoging bijdrage tweede pensioenpijler contractuele
personeelsleden gemeente” voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen van 19
maart 2020.
Juridisch kader
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen
en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008.
Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het overheidspensioenen.
Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties
onderhandeld werd in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 9 december 2001 (zoals van
toepassing vanaf 1 januari 2019).
Besluit OCMW-raad van 7 september 2010 betreffende de 2de pensioenpijler contractueel personeel.
Besluit van het vast bureau van 19 maart 2020 betreffende de verhoging van de bijdrage tweede
pensioenpijler voor contractuele personeelsleden van het OCMW.
Feiten en context
Volgens de wet van 30 maart 2018 ('Wet Bacquelaine') kunnen lokale besturen een korting verkrijgen op
de responsabiliseringsbijdrage als de tweede pensioenpijler van het contractueel personeel voldoet aan
een aantal voorwaarden. Indien de tweede pensioenpijler echter niet voldoet aan deze wettelijke vereiste
riskeert het lokaal bestuur een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage.
De voorwaarden zijn:
•

het pensioenreglement is van toepassing op alle contractuele personeelsleden (gemeente en
OCMW);

•

er in 2019 een aanvullend pensioen werd toegekend (zonder opgelegd minimumpercentage);

•

de bijdrage vanaf 2020 minimum 2% en vanaf 2021 minimum 3% bedraagt.

Voor OCMW Destelbergen bedraagt de responsabiliseringsbijdrage (jaar 2019 t.e.m. 2025):
144 459

173 609

202 516

288 001

384 268

439 297

509 349

Voor gemeentebestuur Destelbergen bedraagt de responsabiliseringsbijdrage (jaar 2019 t.e.m. 2025):
0

0

0

0

0

0

37 264

De vermelde bedragen zijn ramingen van de federale pensioendienst gecorrigeerd door de VVSG (nl.
lonen en pensioenen vanaf 2021 met 2% per jaar geïndexeerd).
Op heden voldeed het lokaal bestuur aan de twee eerste voorwaarden en ontvangt hierdoor een korting
van 50% op de responsabiliseringsbijdrage.
Vormvereisten
De verhoging van de 2de pensioenpijler moet worden onderhandeld met de vakorganisaties.
Motivering
De OCMW-raad van Destelbergen besliste op 7 september 2010 tot de uitbouw van een tweede
pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden met een bijdrage van 1% van het aan de RSZ
onderworpen loon.
Los van de opportuniteiten (korting op de responsabiliseringsbijdrage) is een groeipad van dit aanvullend
stelsel voor contractuelen sterk aangewezen vanuit het oogpunt 'aantrekkelijke werkgever', gezien dit nog
voor een fundamenteel (groot) verschil zorgt met een statutair pensioen. Het blijft namelijk onredelijk en
onbillijk dat contractuele medewerkers een opmerkelijk lager pensioen zouden genieten dan de statutaire
collega's voor hetzelfde werk.
Vanaf 2020 moet de bijdrage aan de 2de pensioenpijler minstens 2% van het aan het RSZ onderworpen
loon zijn en vanaf 2021 minstens 3%. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler kan in
mindering gebracht worden op de responsabiliseringsbijdrage die een bestuur in voorkomend geval
betaalt (met een maximum van 3% - dus voor besturen die 6% toekennen).
Wanneer de pensioentoezegging niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet (2% vanaf 2020 en 3%
vanaf 2021), dreigt een drastische verhoging van de responsabiliseringsbijdrage voor het OCMW door
het wegvallen van de huidige responsabiliseringscoëfficiënt van 50%.
Een benchmark bij omliggende gemeenten leert dat het gangbare percentage voor 2020 minstens 2% zal
bedragen, waardoor de aantrekkelijkheid als werkgever kan dalen.
Op maandag 16 maart 2020 werden alle raadsleden op de hoogte gebracht van het annuleren van de
gemeenteraad en OCMW-raad van 19 maart 2020. In dezelfde berichtgeving werd voorgesteld om het
besluit betreffende de beslissing “Goedkeuring verhoging bijdrage tweede pensioenpijler contractuele
personeelsleden OCMW” voor te leggen aan het vast bureau van 19 maart 2020.
Het lokaalbestuur wou geen risico lopen op mogelijke sancties zoals boven vermeld en koos ervoor deze
beslissing ter goedkeuring voor te leggen aan het vast bureau.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de OCMW-raad.
Financiële aspecten
De verhoging van de 2de pensioenpijler werd niet opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025. De
sanctie, die zou bestaan uit een verdubbeling van de responsabiliseringsbijdrage door het wegvallen van
de responsabiliseringscoëfficiënt van 50%, werd ook niet opgenomen in de meerjarenplanning 20202025. Dit laatste scenario zou een aanzienlijke wijziging van het meerjarenplan met zich meebrengen (nl.
een verdubbeling van de bedragen uit de prognose).
De geraamde meeruitgave in 2020 door het optrekken van de 2de pensioenpijler naar 2%, bedraagt ruim
4 800 euro en leidt tot een toegestane korting van 50% van dit bedrag op de responsabiliseringsbijdrage
(nl. 2 400 euro).
Deze korting geldt ook in 2021, waar het optrekken van de 2de pensioenpijler naar 3%, een totale kost
van ruim 14 400 euro betekent en een korting op de responsabiliseringsbijdrage oplevert van ruim 7 200
euro.

Interne communicatie
Deze extra inspanning die het bestuur als werkgever aanbiedt aan de contractuele medewerkers zal
gecommuniceerd worden aan de betrokken personeelsleden.
Externe communicatie
De intentieverklaring voor verhoging van de 2e pensioenpijler zal worden opgestuurd naar:
•

de pensioenverzekeraar Belfius Insurance/Ethias

•

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (K12@rsz.fgov.be)

BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. De OCMW-raad bekrachtigt de aangroei van de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler
voor contractuele personeelsleden tot 2% in 2020.
Artikel 2. Er wordt akkoord gegaan met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat op 9
december 2009 op het Vlaamse Comité C1 onderhandeld werd (en zoals van toepassing vanaf 1 januari
2019), dat in bijlage wordt toegevoegd.
Artikel 3. De gewijzigde pensioentoelage 2020 zal opgenomen worden in de meerjarenplanwijziging.

Zorg
Andere
6.

Goedkeuring beheersovereenkomst informatieveiligheid Zorgband - OCMW Destelbergen

Schepen Raman (N-VA) licht toe en vraagt de goedkeuring.
DE RAAD,
Bevoegdheid
Deel III, Titel IV, hoofdstuk II van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Oprichtingsstatuten Zorgband Leie en Schelde
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Juridisch kader
De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2019 inzonderheid Deel III, Titel IV, hoofdstuk II.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Destelbergen van 21 december
2017 inhoudende de beslissing om over te gaan tot oprichting van en deelname van het OCMW van
Destelbergen samen met de OCMW’s van De Pinte, Merelbeke, Laarne en Nazareth en samen met het
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd “Zorgband Leie
en Schelde”, conform Titel VIII, Hoofdstuk I, van het OCMW-decreet, en de beslissing tot goedkeuring
van de statuten en motiveringsnota van Zorgband Leie en Schelde
De beslissing van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en
Armoedebestrijding van 10/04/2018 betreft de oprichting van de Zorgband Leie en Schelde als
Welzijnsvereniging m.i.v. 01/01/2018, dit conform Deel III, Titel IV, hoofdstuk II van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur.
Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Destelbergen van 26 juni 2019 betreft de
goedkeuring van de beheersovereenkomst voor de welzijnsvereniging ‘Zorgband Leie en Schelde’.
Feiten en context
De Zorgband werd op 1 januari 2018 door het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en de OCMW’s
van Destelbergen, Laarne, Merelbeke en Nazareth opgericht als OCMW-vereniging van publiek recht.
Deze overeenkomst beschrijft de samenwerking en wederzijdse afspraken inzake ICT en
informatieveiligheid tussen de Zorgband en het OCMW, waarbij beide entiteiten overeenkomen dat de

Zorgband gedurende een overgangsperiode gebruik kan maken van de infrastructuur en de diensten van
het OCMW.
Vormvereisten
Het voorstel tot beheersovereenkomst in kader van informatieveiligheid wordt als bijlage toegevoegd aan
deze beslissing.
Motivering
Gezien de huidige ICT infrastructuur gedeeld wordt tussen 2 juridisch aparte entiteiten dienen hieromtrent
afspraken gemaakt te worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Financiële aspecten
De financiële verbintenissen en engagementen voor Destelbergen zijn specifiek opgenomen in de
beheersovereenkomst onder hoofdstuk II.1 artikel 4 t.e.m. 12.
De verplichtingen zullen worden geraamd in het meerjarenplan 2020-2025
Interne communicatie
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het afdelingshoofd welzijn.
Externe communicatie
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:
•

De algemeen directeur van de Zorgband Leie en Schelde
De functionaris voor gegevensbescherming van Egov

BESLUIT: Unaniem
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de beheersovereenkomst tussen het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn Destelbergen en de Zorgband Leie en Schelde, als bijlage toegevoegd aan dit
besluit.
Artikel 2. De voorzitter en algemeen directeur worden belast met de ondertekening van de
beheersovereenkomst.

Namens de OCMW raad:
In opdracht:
De algemeen directeur,

De voorzitter OCMW-raad,

Gert Deryckere

Ben D'Haene

