ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 13 JANUARI 2016.
Aanwezig: della FAILLE D’HUYSSE Baron Bernard, voorzitter.
DE BRUYNE Patrick, DE FEYTER Karlien, VANDERSTRAETEN Anja, RAES Marleen, VAN HOUTTE Kristien,
VANCAUWENBERGHE Marc, raadsleden.
COOREVITS Greet, sociaal assistente (besloten vergadering).
NAGELS Georges, OCMW-secretaris.
Verontschuldigd: DECLERCK Magda, DE SERANNO Jozef, raadsleden.
____________________________________________________________________________
OPENBARE VERGADERING
__________________________________________________________________________________________
0. PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID.
In toepassing van artikel 39 van de organieke wet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt volgend punt bij spoedeisendheid en met éénparigheid
van stemmen aan de agenda toegevoegd:
“2. ALGEMEEN BESTUUR. PERSONEEL. RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE GEMEENTE KRUISHOUTEM. WIJZIGING.
ADVIES.”.
______________________________________________________________________________________________
1. NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 DECEMBER 2015.
De notulen van de openbare vergadering van 9 december 2015 worden goedgekeurd.
______________________________________________________________________________________________
2. ALGEMEEN BESTUUR. PERSONEEL. RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE GEMEENTE KRUISHOUTEM.
WIJZIGING. ADVIES.
De raad:
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
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 met betrekking tot de rechtspositieregeling
voor lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot
wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 houdende de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
Gelet op het ontwerp van gemeenteraadsbesluit houdende actualisatie van het personeelsbehoeftenplan –
goedkeuren van de nieuwe personeelsformatie (statutairen en contractuelen);
Gelet op het ontwerp van besluit van de gemeenteraad van 1 februari 2016 houdende aanpassing van de
rechtspositieregeling ingevolge gewijzigde regelgeving voor het gemeentepersoneel;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 26 mei 2015 een stijging voorziet van het maximumbedrag van de
werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques van 5,91 euro naar 6,91 euro; het minimumbedrag van de
werknemersbijdrage onveranderd op 1,09 euro blijft bepaald; deze verhoging een eerste maal kan worden
toegepast op de maaltijdcheques voor de prestaties van de maand februari; tot op heden aan het
gemeentepersoneel het wettelijk maximumbedrag werd toegekend (maaltijdcheques van 7 euro met een
werkgeversbijdrage van 5,91 euro en een werknemersbijdrage van 1,09 euro); voorgesteld wordt verder het
wettelijk maximumbedrag toe te kennen en met ingang van 1 februari 2016 aan het personeel maaltijdcheques
van 8 euro toe te kennen met een werkgeversbijdrage van 6,91 euro en een werknemersbijdrage van 1,09 euro;
Overwegende dat artikel 104 § 1 en § 2 van het OCMW-decreet het volgende stelt:
§ 1. De rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente die door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn wordt bediend, is ambtshalve van toepassing op het personeelslid van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente;
§ 2. Voor de personeelsleden die een betrekking bekleden die specifiek is voor het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, waaronder wordt verstaan dat ze niet bestaat bij de gemeente die door het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt bediend, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn
de rechtspositieregeling vast. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt eveneens de rechtspositieregeling
vast voor de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de financieel beheerder;
Overwegende dat tussen gemeente en OCMW werd afgesproken om de rechtspositieregeling voor het OCMW personeel identiek te maken aan deze voor het gemeentepersoneel;
Gelet op het advies van het informeel Managementteam gemeente-OCMW van 16 december 2015;
Gelet op het advies van het Managementteam van 13 januari 2016;

Gelet op het protocol van 13 januari 2016 met betrekking tot het overleg de vakorganisaties in het Bijzonder
onderhandelingscomité, in het kader van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen
de overheid en de vakbonden voor haar personeel en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de aangehechte ontwerp van aangepaste rechtspositieregeling van de gemeente Kruishoutem;
Op voorstel van de voorzitter, gaat over tot de stemming in de wettelijke vorm en besluit met éénparigheid
van stemmen;
BESLUIT:
Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Kruishoutem hecht gunstig advies aan het
aangehechte ontwerp van aangepaste rechtspositieregeling van de gemeente Kruishoutem.
Artikel 2: Dit besluit wordt, in toepassing van artikel 255 van het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gouverneur voor kennisgeving.

