
1 

 

Notulen uit de OCMW-raad van 25 november 2015 
OPENBARE ZITTING 

1. verslag vorige openbare zitting. 

2. Lidgeld rsvk 2016 

3. Nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen Eandis en 

OCMW 

4. Aankoop wagen voor LOI 

5. Indienen aanvraag verhoging dagprijs woonzorgcentrum. 

6. Pachtoverdracht stuk grond Oostduinkerke. 

7. Princiepsbeslissing toekenning eindejaarstoelage 

8. Princiepsbeslissing toekenning attractiviteitspremie 

9. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 

10. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

11. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

12. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

13. Varia 
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Notulen uit de OCMW-raad van 25 november 2015 
 

Aanwezig: Kris Vandecasteele, schepen, aanwezig vanaf 18 u 13, na behandeling van punt 2 tot 19 u 

15 tot juist voor de behandeling van punt 14; 

Frans Lefevre, OCMW-voorzitter; 

Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, Patricia Markey-

Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte en Christina Van Nieuwenhoven, 

raadsleden; 

Maria Van der Auwera, OCMW-secretaris. 

De Raad: bijeengeroepen en samengekomen volgens de eis van de wet, gaat over tot de bespreking 

nadat de voorzitter om 18 u de zitting voor geopend en openbaar heeft verklaard. 

De Raad neemt kennis van het schrijven van de heer Roland Crabbe, burgemeester, waarbij hij 

meedeelt dat hij wegens onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kan zijn op de zitting van de 

OCMW-raad van 25 november 2015 en dat hij dhr. Kris Vandecasteele, schepen, aangeduid heeft 

om hem te vervangen. 

OPENBARE ZITTING 

1.verslag vorige openbare zitting. 

Het verslag van de openbare zitting van 28 oktober 2015 wordt goedgekeurd en ondertekend. 

Aan de raadsleden wordt meegedeeld dat punt 6 van de vorige raad, waarbij beslist werd om 

principieel akkoord te gaan met de aankoop van 14 matrassen, 2 Tempurmatrassen, 6 beschermhoezen 

voor Tempurmatrassen en 1 pomp als reserve voor een alterneringsmatras en om ermee akkoord te 

gaan om voor die aankopen te werken via raamovereenkomst via zorgbedrijf Antwerpen, en dit voor 

het materiaal dat daar kan besteld worden niet kan doorgaan.   

De inschrijving voor deelname aan deze aankoopprocedure was al afgesloten.   

Deze beslissing wordt dus ingetrokken.  Aan de directeur van het woonzorgcentrum werd gevraagd 

om na te kijken of er eventueel kan samengewerkt worden met andere woonzorgcentra om dergelijke 

aankopen te doen. 

2. Lidgeld RSVK 2016 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van het RSVK, d.d. 4/11/2015 waarin gevraagd wordt om het lidgeld te betalen; 

Gelet op de bijkomende informatie die gegeven wordt door de voorzitter, waarbij hij meedeelt dat de 

financiële toestand van het RSVK goed is, waardoor de bijdrage van de besturen in de toekomst 

eventueel dient herbekeken te worden en waarbij hij meedeelt dat het reglement van het RSVK dient 

aangepast te worden ivm een uitstapregeling; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 
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Art. 1: het lidgeld voor het regionaal sociaal verhuurkantoor ten bedrage van € 25.996,50  mag betaald 

worden vóór 31/1/2016. 

3. Nieuwe overeenkomst inzake het gebruik van oplaadterminals voor budgetmeters tussen 

Eandis en OCMW 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op het schrijven van Eandis, d.d. 19/10/2015 waarin de nieuwe overeenkomst inzake het gebruik 

van oplaadterminals voor budgetmeters gedefinieerd wordt. 

Overwegende dat de vergoeding die hiervoor ontvangen zal worden € 7.410,94 bedraagt; 

Overwegende dat de samenwerking met Eandis in verband met deze materie in het verleden geen 

problemen opleverde; 

Overwegende dat de Raad geen bezwaar heeft tegen het afsluiten van een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: De nieuwe samenwerkingsovereenkomst  inzake het gebruik van oplaadterminals voor 

budgetmeters tussen Eandis en het OCMW goed te keuren. 

Art. 2: Eandis wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

4. Aankoop wagen voor LOI 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de  plaatsing van overheidsopdrachten 

klassieke sectoren; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van 

de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; 

Gelet op de beslissing van de Raad d.d. 25 juni 2014 houdende het uitschrijven van een prijsvraag 

voor de aankoop van een dienstwagen voor het LOI; 
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Gelet op de ingediende offertes van  garage Bonny, garage Vandenbunder en PG-Cars; 

Overwegende dat garage Bonny als beste aanbieder naar voren komt; 

Na beraadslaging met negen stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1 : De opdracht voor het leveren van een wagen voor het LOI wordt gegund aan garage Bonny uit 

Nieuwpoort voor het type Peugeot Partner Tepee Acces 1,6 VTI voor de prijs van € 12.097,59 

incl. BTW. 

Art. 2 : Betrokkene wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

5. Indienen aanvraag verhoging dagprijs woonzorgcentrum. 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 24 juli 2013 waarbij beslist werd aan de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie, Regulering en Organisatie van de 

Markt, afdeling Prijzendienst de volgende dagprijs aan te vragen voor het nieuwe woonzorgcentrum 

"de Zathe": 

kamer dagprijs 

Eenpersoonskamer inwoner vast verblijf en kort 

verblijf 

52 € 

Eenpersoonskamer niet-inwoner vast verblijf en 

kort verblijf 

56 € 

Inwoners = personen die ingevolge art. 2 § 1 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste 

nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, als 

Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2014 waarbij vanaf 1 maart 2014 de dagprijs voor 

de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en die verhuisd zijn 

naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de nieuwe 

verblijfsovereenkomst bepaald wordt op € 47,5 per persoon.  Aan personen die ingevolge art. 2 § 1 

van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, als Nieuwpoortenaars dienen beschouwd te worden, wordt, in 

toepassing van art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984, een korting toegestaan.  Vanaf 1 maart 2014 wordt 

de dagprijs voor de bewoners die op 30 november 2013 verbleven in het oude woonzorgcentrum en 

die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum "de Zathe" en die niet akkoord gaan met de 

nieuwe verblijfsovereenkomst en die als Nieuwpoortenaar dienen beschouwd te worden, bepaald op € 

43 per persoon; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 28 januari 2015 waarbij beslist werd om principieel akkoord 

te gaan om, voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe 

woonzorgcentrum, over te gaan tot de voorbereiding van het dossier voor het indienen van een 

aanvraag om tot de verhoging van de dagprijs te kunnen overgaan.  Het dossier zal opgemaakt worden 

op basis van de resultaten van de jaarrekening 2014; 
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Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 05 augustus 2015 waarbij beslist werd om principieel akkoord 

te gaan om, voor de bewoners die rechtstreeks in het nieuwe woonzorgcentrum opgenomen werden en 

die momenteel een dagprijs van 56 € of 52 € betalen, over te gaan tot de voorbereiding van het dossier 

voor  het indienen van een aanvraag om tot de verhoging van de dagprijs te kunnen overgaan.  Het 

dossier zal opgemaakt worden op basis van de resultaten van de jaarrekening 2014; 

Gelet op het K.B. van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100 bis, par. 1, van de organieke wet van 8 

juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op art. 2 en art. 

3; 

Overwegende dat volgens art. 2 van voormeld K.B. het O.C.M.W. in principe de kostprijs voor de 

verstrekte dienstverlening moet aanrekenen; 

Overwegende dat de procedure rond prijsverhogingsaanvraag gewijzigd is en niet meer bij FOD 

Economie moet ingediend worden maar bij het Agentschap Zorg en Gezondheid; 

Overwegende dat uit de cijfers van 2014 blijkt dat de break-even dagprijs, rekening houdend met de 

leningslast nieuwbouw, 67 € zou moeten bedragen voor 2014; 

Overwegende dat de voorzitter meedeelt dat de break-even prijs, zonder intrestlast 54, 57 € bedraagt; 

dat hij van mening is dat de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum de keuze was van het bestuur en 

dat hij voorstelt om dat niet door te rekenen; 

Overwegende dat de Raad een prijsverhoging wenst aan te vragen aan het Agentschap Zorg en 

Gezondheid waarbij de volgende dagprijs zal voorgesteld worden voor de bewoners van het oude 

woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe woonzorgcentrum: € 52,25 per dag per persoon, 

i.p.v.€ 47,50 hetzij een verhoging van 10%; 

Overwegende dat de Raad ingevolge art. 3 van het K.B. van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100 

bis, par. 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, aan de personen die ingevolge art. 2 par. 1 van de wet van 2 april 1965 als Nieuwpoortenaars 

dienen beschouwd te worden, een voorkeurtarief mag aanrekenen waarbij de toegestane korting max. 

20% mag bedragen; dat de Raad voor deze personen een dagprijs van € 47,30  voorstelt i.p.v. € 43, 

hetzij een verhoging van 10% ( korting van 9,5 %); 

Overwegende dat raadslid Vermote meedeelt dat hij niet akkoord gaat met hetgeen voorgesteld wordt; 

dat raadslid Boute de prijs van het kapsalon duur vindt; dat de voorzitter meedeelt dat dit goedkoper is 

dan een gewoon kapsalon; dat hij als bijkomende info meedeelt dat de bewoners die verhuisd zijn van 

het oude naar het nieuwe woonzorgcentrum de kosten voor de was van hun eigen kledij niet dienen te 

betalen, dat dit ten laste is van het OCMW, daar waar de nieuwe bewoners dit wel zelf dienen te 

betalen; 

Na beraadslaging met zeven stemmen voor, nl. Julien Allewerelt, Brigitte D’hondt, Patricia Markey-

Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van Nieuwenhoven en Frans Lefevre, één 

stem tegen, nl Nicolas Vermote en één onthouding, nl. Christian Boute; 

Besluit 

Art.1:Om bij de het Agentschap Zorg en Gezondheid een verhoging van de dagprijs voor het 

woonzorgcentrum "de Zathe" aan te vragen, waarbij de volgende dagprijs voorgesteld wordt: 

voor de bewoners van het oude woonzorgcentrum die verhuisd zijn naar het nieuwe 

woonzorgcentrum: € 52,25 per dag per persoon i.p.v. € 47,50  

Aan de personen die ingevolge art. 2 par. 1 van de wet van 2 april 1965 als Nieuwpoortenaars 

dienen beschouwd te worden, zal een voorkeurtarief aangerekend worden, waarbij een dagprijs 

van € 47,30 voorgesteld wordt, wat neerkomt op een korting van 9,5 %. 

6. Pachtoverdracht stuk grond Oostduinkerke. 

De Raad, 
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Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving 

betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, gewijzigd door de 

wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de pacht en de beperking van de 

pachtprijzen; 

Gelet op de vraag om de pacht van een stuk landbouwgrond gelegen te Koksijde, Oostduinkerke, 

sectie C nr 159 C en 173 A  met een oppervlakte van respectievelijk 1 ha 25 a en 73 ca en 2 ha 16 a 25 

ca te mogen overdragen; 

Overwegende dat de voorzitter de behandeling in besloten vergadering beveelt omdat hier 

aangelegenheden kunnen besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: om de vraag tot pachtoverdracht van de landbouwgrond gelegen te Koksijde, Oostduinkerke, 

sectie C nr 159 C en 173 A  met een oppervlakte van respectievelijk 1 ha 25 a en 73 ca en 2 ha 

16 a 25 ca in besloten vergadering te behandelen omdat hier aangelegenheden kunnen 

besproken worden die de persoonlijke levenssfeer raken. 

7. Princiepsbeslissing toekenning eindejaarstoelage 

De Raad, 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op 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, 

inzonderheid artikel 135; 

Gelet op de Omzendbrief MO BA 2002/02 van 25 januari 2002 betreffende de toelichting bij het 

sectoraal akkoord 2002 voor het personeel van de lokale besturen; 

Gelet op de Omzendbrief BA 2005/07 dd. 18 november 2005 van het Vlaams Ministerie van 

Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de kennisgeving van het 

sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen; 

Gelet op de Omzendbrief BB 2008/10 betreffende sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel 

van de lokale en provinciale besturen van 19 november 2008 en bijlagen; 

Gelet op het protocol van het syndicaal onderhandelingscomité, d.d. 14 november 2006; 

Overwegende dat de raad wenst dat de eindejaarstoelagen elk jaar pas in december uitbetaald worden; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Aan, zowel de vaste, stagedoende, tijdelijke, contractuele of gesubsidieerde contractuele 

personeelsleden van het OCMW wordt overeenkomstig de hierna vermelde regeling een 

eindejaarstoelage voor het jaar 2015 toegekend.  Bij een tewerkstelling met een 

studentencontract of een monitorencontract, waarbij er op het brutoloon geen sociale 

zekerheidsbijdragen worden ingehouden, of waarbij er enkel een solidariteitsbijdrage wordt 

ingehouden, is er geen recht op een eindejaarstoelage. 

Art. 2: Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan : 

1. onder "beloning" : elke wedde, loon of in de plaats daarvan gestelde vergoeding, zonder 

rekening te houden met de vermeerderingen of verminderingen ten gevolge van de 

schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen; 

2. onder "bezoldiging" : de beloning, eventueel vermeerderd met de haard- of 

standplaatstoelage; 

3. onder"bruto-bezoldiging" : de bezoldiging met de vermeerderingen of de verminderingen ten 

gevolge van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen; 

4. onder "verwijzingsperiode" : de periode gaande van 1 januari tot 30 september van het in 

aanmerking genomen jaar; 

5. onder "volledige prestaties" : de arbeidsprestaties waarvan de uurregeling een normale 

beroepsactiviteit volledig in beslag neemt. 

Art. 3: Het bedrag van de eindejaarstoelage is gelijk aan de uitkomst van de volgende bewerking : 

 € 512,43 voor de personeelsleden die de attractiviteitpremie krijgen 

 € 1.262,43 voor de personeelsleden die geen recht hebben op de attractiviteitpremie. 

  plus 2,5 pct. van de jaarlijkse bruto-bezoldiging aan de gerechtigde verschuldigd voor de 

maand oktober 2015. 

 de belanghebbende bekomt het volledig genot van het bedrag der eindejaarstoelage indien hij 

als titularis van een ambt met volledige prestaties het volledige voordeel van zijn beloning 

heeft genoten bij de gehele duur van de verwijzing, zoniet wordt de eindejaarstoelage 

verminderd naar rata van de beloning die hij werkelijk heeft ontvangen.  Wanneer de 

belanghebbende zijn bezoldiging voor oktober 2015 niet heeft genoten, is de voor de 

berekening van het veranderlijk deel van de toelage in aanmerking te nemen jaarlijkse 

bezoldiging of jaarlijkse brutobezoldiging, die welke tot grondslag zou hebben gediend voor 

de berekening van de bezoldiging voor oktober 2015, indien deze verschuldigd was geweest. 

Art. 4: Wanneer de personeelsleden twee of meer ambten in de openbare sector cumuleren die 

volledige of onvolledige prestaties behelzen, mag het bedrag van de eindejaarstoelagen dat hen 

in hoofde daarvan wordt toegekend, niet hoger liggen dan het bedrag dat overeenstemt met de 

hoogste toelage die verkregen wordt wanneer de toelagen van alle ambten berekend worden op 

basis van volledige prestaties. 

Wanneer het in vorige alinea bedoelde bedrag wordt overschreden, wordt het gedeelte dat 

een teveel aanwijst afgetrokken van de eindejaarstoelage(n) welke, berekend op basis van 

volledige prestaties, de minst hoge is (zijn), te beginnen met de laagste.  Het personeelslid 

dat eindejaarstoelagen cumuleert is gehouden aan de personeelsdiensten waarvan het afhangt 

een verklaring op erewoord voor te leggen met de vermelding van de ambten welke 

gecumuleerd worden.  Elke inbreuk op het voorgaande lid kan aanleiding geven tot 

tuchtstraffen. 

Art. 5: De uitbetaling van de eindejaarstoelage 2015 zal geschieden op 04 december 2015. Op de 

eindejaarstoelage zullen de ter zake geldende inhoudingen worden toegepast. 

8. Princiepsbeslissing toekenning attractiviteitspremie 

De Raad, 
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Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 

Welzijn en haar latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 23 april 2014 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling van het OCMW- personeel; 

Gelet op het akkoord van 18 juli 2005 voor de federale gezondheidssector – publieke sector – 

houdende uitbetaling van een attractiviteitpremie voor het federaal gefinancierd rusthuispersoneel in 

plaats van een eindejaarstoelage; 

Gelet op de sectoraal akkoorden 2005–2007 en 2008-2013 waarbij enkel de eindejaarstoelage 

verhoogd wordt met een bedrag van 450 euro voor het personeel. Van niveau A – B – C - D en E en 

voor de functiehouders in de graad van secretaris en financieel beheerder; 

Gelet op de beslissing van de Raad, d.d. 31 januari 2007 houdende de toevoeging van het federaal 

gezondheidsakkoord aan het administratief en geldelijk statuut; 

Overwegende dat bekend is welke personeelsleden kunnen genieten van de attractiviteitpremie; dat het 

gaat over personeelsleden behorende tot de categorieën verpleging, verzorging, 

hoofdverpleegkundigen, ergotherapeute, kinesisten, medisch secretaresse, onderhoudspersoneel 

rusthuis, keuken-en barpersoneel, animatie, dagelijks verantwoordelijke, maatschappelijk werker 

rusthuis voor 50% en werklieden voor 50%; 

Na beraadslaging met 9 stemmen voor, nl. Nicolas Vermote, Christian Boute, Julien Allewerelt, 

Brigitte D’hondt, Patricia Markey-Deconinck, Bill Vermeylen, Michel Delmotte, Christina Van 

Nieuwenhoven en Frans Lefevre, geen stemmen tegen en geen onthouding; 

Besluit met eenparigheid van stemmen 

Art. 1: Aan de werknemers van het rusthuis wordt overeenkomstig de hierna vermelde regeling een 

attractiviteitpremie voor het jaar 2015 toegekend. Onder deze werknemers wordt verstaan: het 

mannelijk, vrouwelijk, statutair, contractueel, arbeiders en bediendepersoneel, exclusief de 

jobstudenten en personeelsleden tewerkgesteld in het kader van art. 60 § 7 van de OCMW - wet. 

Art. 2: Het bedrag van de attractiviteitpremie 2015 is gelijk aan € 573,62. 

Art. 3: De werknemer ontvangt het volledige bedrag van de premie indien hij titularis is van een 

betrekking met volledige prestaties die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een 

volledig salaris tijdens de hele duur van de referentieperiode. Worden gelijkgesteld met deze 

arbeidsprestaties: de niet-gepresteerde dagen of uren voor zover zij aanleiding geven tot de 

betaling van een vergoeding door de inrichting (o.m. jaarlijkse vakantie, feestdagen, 

ziekteperiode gedekt door gewaarborgd loon). De niet-gepresteerde dagen en uren worden niet 

gelijkgesteld voor zover zij geen aanleiding geven tot de betaling van een vergoeding door de 

inrichting (o.m. ziekteperiode niet gedekt door gewaarborgd loon, onbetaald verlof, enz). De 

periodes waarin het personeel in disponibiliteit is gesteld wegens ziekte of gebrekkigheid 

worden evenmin gelijkgesteld. 

Art.4: De referentieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 september van 2015. Ieder gepresteerde 

of daarmee gelijkgestelde maand in die referentieperiode geeft recht op een negende deel van de 

premie. Voor toepassing hiervan worden enkel de maanden binnen de referentieperiode in 

aanmerking genomen, waarin effectieve of gelijkgestelde prestaties zijn geleverd voor de 16de 

dag van de maand. 

Art.5: De premie is niet verschuldigd aan om dringende reden ontslagen werknemers, noch voor 

arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode waaraan een einde werd gemaakt, 

noch voor arbeidsprestaties verricht in het raam van een studentencontract, of een 

vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer een premie ontvangt. 



9 

 

Art. 6: De uitbetaling van de attractiviteitpremie 2015 zal geschieden op 04 december 2015. Op de 

attractiviteitpremie  zullen de ter zake geldende inhoudingen worden toegepast. 

9. onderzoek en goedkeuring van de facturen conform art. 71 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 17/12/1997. 

De facturen worden krachtens het budgethouderschap ter onderzoek en goedkeuring aan de Raad 

voorgelegd. 

De facturen worden onderzocht en goedgekeurd. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld. 

10. rapportering budgethouder directeur woonzorgcentrum. 

De raad neemt kennis van de door de directeur van het woonzorgcentrum, gedane uitgaven in het 

kader van zijn budgethouderschap voor de periode 29 oktober 2015 tem 24 november 2015. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

11. Rapportering budgethouder bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad neemt kennis van de door het bijzonder comité voor de sociale dienst gedane uitgaven in het 

kader van haar budgethouderschap voor de periode 29 oktober 2015 tem 24 november 2015. 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

12. Rapportering budgethouder OCMW-secretaris. 

De raad neemt kennis van de door de OCMW-secretaris, in het kader van haar budgethouderschap 

gedane uitgaven voor de periode 29 oktober 2015 tem 24 november 2015 

De persoonsgebonden items bij dit punt worden in de geheime zitting behandeld.  

13. Varia. 

Jaarrekening 2014: De voorzitter deelt mee dat de stadsdiensten meegedeeld hadden dat er een blad 

ontbrak in de jaarrekening 2014.  De aanvulling + de daardoor gewijzigde bladen werden toegevoegd 

aan de jaarrekening en worden nu ook aan de raadsleden overhandigd. 

Raadslid Markey – Deconinck vraagt naar stand van zaken ivm huis Langestraat 78.  Meegedeeld 

wordt dat bouwvergunning aangevraagd werd.  Zij vraagt ook info ivm aanstelling landmeter.  Dit 

moet nog doorgegeven worden.  Besprekingen ivm pachtoverdracht Loones moeten nog doorgaan. 

Niets meer aan de dagorde hebbende, wordt de zitting gesloten. 

De OCMW-secretaris,     De OCMW-voorzitter, 

 

Maria Van der Auwera     Frans Lefevre 

 


