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OCMW-RAADSZITTING VAN 02 MEI 2019
AANWEZIG :

Maaike De Rudder, burgemeester;
Herwin De Kind, Harry De Wolf, Wilbert Dhondt, Tom Ruts,
Marita Meul, schepenen;
Greet Van Moer, voorzitter van de OCMW-raad;
Remi Audenaert, Chris Lippens, Chantal Vergauwen,
Pascal Buytaert, Denis D'hanis, Tom Cool, Guido De Lille,
Greta Poppe, Koen Daniëls, Matthias Van Zele,
Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck,
Walter Scheerders, Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken,
Erik Rombaut, Marleen Van Hove, raadsleden;
Vicky Van Daele, algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:

Romain Meersschaert, raadslid
AGENDA

OPENBARE ZITTING
Punten vast bureau
1. - Interne Zaken - Personeel - Rechtspositieregeling personeel - aanpassingen
2. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Intergemeentelijke samenwerking - aanduiding
afvaardiging
3. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Afvaardiging OCMW als eigenaar op Polder Land
van Waas
4. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening Sociaal Verhuurkantoor
5. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening DSW
6. - Welzijn - Welzijn - Aanpassing kilometertarief Minder Mobielen Centrale
7. - Welzijn - Financiën - Verlenging jachtrecht

OPENBARE ZITTING
1. - Interne Zaken - Personeel - Rechtspositieregeling personeel - aanpassingen

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Steeds meer worden we bij aanwervingsprocedures geconfronteerd met het
afhaken van goede kandidaten omwille van het geringe overheidssalaris.
• Momenteel zijn heel wat procedures lopende.
• In de rechtspositieregeling is opgenomen dat maximum 8 jaar nuttige
ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan meegenomen worden bij
een tewerkstelling in onze organisatie.
• Ervaring uit de openbare sector wordt altijd volledig meegenomen.
• Voor elke selectieprocedure wordt een selectiecommissie aangesteld.
Indien de algemeen directeur en de leden van het managementteam niet tot
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de jury behoren, kunnen zij volgens de huidige bepalingen niet aanwezig
zijn tijdens de proeven

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• potentiële kandidaten vragen dikwijls een loonsimulatie op voordat zij
starten aan een selectieprocedure of tijdens een selectieprocedure;
• mensen met vele jaren ervaring haken dikwijls af omdat het salaris teveel
verschilt met hetgeen ze al verdienen;
• de rechtspositieregeling kan aangepast worden om het aantal
meerekenbare jaren te verhogen en alzo meer kandidaten te motiveren om
te solliciteren;
• het is wenselijk om de algemeen directeur en de leden van het
managementteam wanneer zij niet in de jury zetelen, aanwezig te laten zijn
als waarnemer bij een selectieprocedure waarin de eigen sector betrokken
is.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• beslissing schepencollege van 1 april 2019 en 15 april 2019;
• beslissing van de gemeenteraad van 2 mei 2019;
• protocol van het syndicaal comité in zitting van 24 april 2019.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;
• besluit Vlaamse Regering 7 december 2007 en 20 juli 2018.

Besluit

Artikel 1
Aanpassen artikel 19 §1 in verband met de waarnemers tijdens
selectieprocedures als volgt:
Een puntje toevoegen na opsomming 5:
• Als de algemeen directeur en de leden van het managementteam
geen lid zijn van een selectiecommissie kunnen zij wel nog als
waarnemer aanwezig zijn tijdens de selectieproeven.
Artikel 2
Artikel 177 over de meerekenbare anciënniteiten aanpassen als volgt:
Alle soorten beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in
aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen
voor een maximum van 8 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de
uitoefening van de functie. Daarbovenop wordt alle revelante en nuttige
ervaring uit de privésector of als zelfstandige extra meegenomen voor de
geldelijke anciënniteit. Dit geldt ook voor de decretale graden.
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een
vergelijking van de ervaring met de voorwaarden en met het functieprofiel
voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring.
De geldelijke anciënniteit die op die manier verkregen wordt, blijft behouden
voor het verdere verloop van de loopbaan.
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Artikel 3
Voor de personeelsleden die op datum van deze beslissing reeds in dienst
zijn, wordt de mogelijkheid gegeven om extra jaren ervaring boven de 8 jaar
in te dienen die in aanmerking komen voor hun geldelijke anciënniteit. Niet
met terugwerkende kracht maar vanaf 1 mei 2019.Hiervoor de reeds
geraamde budgetten voorzien bij budgetwijziging.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Stemming over het toevoegen van het amendement op artikel 2:
De relevantie en de nuttigheid van de beroepservaring wordt beoordeeld op
basis van een vergelijking van de ervaring met de voorwaarden en met het
functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het agendapunt “Rechtspositieregeling personeel”.
Bij algemeenheid van stemmen.

2. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Intergemeentelijke samenwerking aanduiding afvaardiging

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Het OCMW is aangesloten bij diverse verenigingen en instellingen.
• De aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde in de algemene vergadering is een bevoegdheid van de
OCMW-raad.
• De voordracht van bestuurders is een bevoegdheid van de OCMW-raad.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe OCMW-raad op 3 januari 2019 dient
de OCMW-raad over te gaan tot:
- de aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van deze verenigingen en
instellingen;
- het voordragen van een nieuwe bestuurder of lid voor de raad van bestuur
van deze verenigingen en instellingen.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de noodzaak tot:
- aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend
afgevaardigde voor de algemene vergadering van de diverse
verenigingen en instellingen;
- voordragen van een nieuwe bestuurder of lid voor de raad van bestuur
van deze verenigingen en instellingen.

Verwijzings-

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
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documenten

• de statuten van de verschillende verenigingen;
• OCMW-raadsbeslissing van 3 januari 2019 waarbij de nieuwe OCMW-raad
werd geïnstalleerd.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, houdende de
intergemeentelijke samenwerking.

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
24 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
1. Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVK)
a) afgevaardigde algemene vergadering tevens lid van raad van bestuur
(raadslid):
Marita Meul bekomt 14 ja-stemmen; 10 neen-stemmen
Rani Ghesquière bekomt 10 ja-stemmen; 2 neen-stemmen
b) afgevaardigde algemene vergadering tevens plaatsvervangend lid van
raad van bestuur (raadslid):
Matthias Van Zele bekomt 14 ja-stemmen; 2 neen-stemmen
Dirk Steenssens bekomt 10 ja-stemmen; 2 neen-stemmen
c) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering (raadslid):
Tom Ruts bekomt 12 ja-stemmen; 1 neen-stemmen
Iris Ruys bekomt 10 ja-stemmen; 1 neen-stemmen
Er werden 2 stemmen ongeldig verklaard.
d) Niet-stemgerechtigde deskundige voor de raad van bestuur:
Linsaye Kerckhove bekomt 14 ja-stemmen
Veerle Stuer bekomt 10 ja-stemmen; 2 neen-stemmen
e) Niet-stemgerechtigde plaatsvervangend deskundige voor de raad van
bestuur:
Veerle Van Landeghem bekomt 12 ja-stemmen
Linda Ruts bekomt 11 ja-stemmen; 3 neen-stemmen
Er werd 1 stem ongeldig verklaard.
2. Logo Waasland vzw
a) afgevaardigde algemene vergadering:
Frank Van Den Branden bekomt 13 ja-stemmen
Lauren Van Guyse bekomt 10 ja-stemmen; 3 neen-stemmen
Er werd 1 stem ongeldig verklaard.
Artikel 1
Volgende afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden van het
OCMW voordragen:
1. Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVK)
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a) afgevaardigde algemene vergadering tevens lid van raad van bestuur:
Marita Meul
b) afgevaardigde algemene vergadering – ook plaatsvervangend lid voor
raad van bestuur: Matthias Van Zele
c) plaatsvervangend afgevaardigde algemene vergadering: Tom Ruts
d) niet-stemgerechtigde deskundige voor de raad van bestuur: Linsaye
Kerckhove
e) niet-stemgerechtigde plaatsvervangend deskundige voor de raad van
bestuur: Veerle Van Landeghem
2. Logo Waasland vzw
a) afgevaardigde algemene vergadering: Frank Van Den Branden
Artikel 2
De OCMW-raad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 3
De betrokken verenigingen en instellingen en de aangeduide afgevaardigden
en voorgedragen kandidaten in kennis te stellen van de aangeduide
afvaardiging en/of voordracht.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).

3. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Afvaardiging OCMW als eigenaar op Polder
Land van Waas

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde
ingelanden.
• Ingelanden zijn zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot
van de in het poldergebied gelegen erven verbonden is.
• Het OCMW is een stemgerechtigde ingelande van de Polder Land van
Waas.
• Wat betreft Polder Land van Waas kan een gevolmachtigde slechts drager
zijn van één volmacht. Overeenkomstig artikel 12 van het huishoudelijk reglement van Polder Land van Waas kunnen enkel de dragers van een
bijzonder gedagtekende volmacht, eigenhandig geschreven door de
stemgerechtigde volmachtgever, tot de algemene vergadering toegelaten
worden.
• De aanduiding van gevolmachtigde is een bevoegdheid van de OCMWraad.
• Ingevolge de installatie van de nieuwe OCMW-raad op 3 januari 2019 dient
de OCMW-raad over te gaan tot de aanduiding van een gevolmachtigde
voor de algemene vergadering van de Polder Land van Waas.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• de noodzaak tot aanduiding van een afvaardiging OCMW als eigenaar voor
de algemene vergadering van de Polder Land van Waas.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• uitnodiging voor vergadering op 27 maart 2019;
• proces verbaal van de algemene vergadering van Polder Land van Waas
op 28 maart 2018;
• uittreksel uit de notulen van vast bureau zitting van 25 maart 2019.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur
• de wet betreffende de polders van 3 juni 1957

Besluit

Gaat over tot de geheime stemming
24 raadsleden nemen aan de stemming deel, uit de stembiljetten blijkt
dat navermelde geldige stemmen worden uitgebracht, gevende
volgende uitslag
Afgevaardigde algemene vergadering op Polder Land van Waas
Marita Meul bekomt 14 ja-stemmen; 1 neen-stem
Denis D’hanis bekomt 10 ja-stemmen; 2 neen-stemmen
Artikel 1
Marita Meul aanduiden als stemgerechtigd gevolmachtigde van het OCMW in
de algemene vergaderingen van Polder Land van Waas.
Artikel 2
De OCMW-raad behoudt zich evenwel het recht voor het vervroegd verval
van het mandaat te vragen wanneer dat door omstandigheden
gerechtvaardigd mocht blijken.
Artikel 3
Polder Land van Waas en de aangeduide afgevaardigde in kennis te stellen
van de aangeduide afvaardiging.
Artikel 4
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

4. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening Sociaal Verhuurkantoor

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland werd
vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 14 maart 2019.
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Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de OCMW-raad dient advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2018
van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2018 van het Sociaal Verhuurkantoor Waasland.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
Gunstig advies verlenen betreffende de jaarrekening 2018 van het Sociaal
Verhuurkantoor Waasland.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan het Sociaal Verhuurkantoor
Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

5. - Welzijn - Cel beleidsondersteuning - Jaarrekening DSW

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• De jaarrekening 2018 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland werd
vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering van 14 maart 2019.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
• de OCMW-raad dient advies te verlenen betreffende de jaarrekening 2018
van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
• de jaarrekening 2018 van de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.

Besluit

Artikel 1
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Gunstig advies verlenen betreffende de jaarrekening 2018 van de Dienst voor
Schuldbemiddeling Waasland.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing over te maken aan de Dienst voor
Schuldbemiddeling Waasland.
Artikel 3
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur.

Stemresultaat

Bij algemeenheid van stemmen

In de zitting werd met éénparigheid van stemmen beslist om punt 6 (Aanpassing
kilometertarief Minder Mobielen Centrale) te verdagen naar de OCMW-raad van 6 juni 2019.
Afgevoerd.
6. - Welzijn - Welzijn - Aanpassing kilometertarief Minder Mobielen Centrale

Inleiding

Marita Meul

Situatieschets

• Elke organisatie bepaalt zelf de kilometervergoeding die wordt betaald aan
de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale binnen de wettelijke
bepaalde maximum bedragen.
• Deze maximum bedragen worden vastgelegd in een Omzendbrief.
• Voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 geldt de geïndexeerde
kilometervergoeding maximum € 0,3573 per kilometer.
• Sinds 1 januari 2009 staat de prijs voor kilometervergoeding voor onze
vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale op € 0,30 per
kilometer.
• De gebruikers van de Minder Mobielen Centrale betalen de
kilometervergoeding rechtstreeks aan de vrijwillige chauffeurs.
• De kilometervergoeding mag gezien worden als een totale
onkostenvergoeding: brandstof en slijtage aan de wagen.
• Een nieuwe kilometervergoeding heeft geen invloed op het budget van het
OCMW.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• Taxistop stelt voor om een nieuw tarief aan te nemen naar aanleiding van
de stijgende brandstofprijzen.

Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• OCMW Raadsbeslissing 20051020 ten laste name administratiekost
• OCMW Raadsbeslissing 20080923 aanpassing kilometertarief
• Omzendbrief nr. 666 Aanpassing van het bedrag van de
kilometervergoeding 2018
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Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2019 wordt de kilometervergoeding per afgelegde
kilometer in het kader van Minder Mobielen Centrale vastgelegd op € 0,35.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Stemming over het toevoegen van het door N-VA voorgesteld amendement
op artikel 1:
Vanaf 1 juli kilometervergoeding vastleggen conform omzendbrief nr 666,
afgerond op eenheid op centiem.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemmen over het terugtrekken van het amendement:
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het agendapunt “Aanpassing kilometertarief Minder Mobielen
Centrale”:
Bij algemeenheid van stemmen.

Tussenkomst N-VA-raadslid Koen Daniëls:
Is het niet zinvol om onze tarieven aan te passen aan omzendbrief nr 666? Deze is van
toepassing op onze ambtenaren (km-tarief). Zo zijn we er zeker van dat het tarief de kosten
volgt.

7. - Welzijn - Financiën - Verlenging jachtrecht

Inleiding

Maaike De Rudder

Situatieschets

• Op 30 november 2017 heeft de OCMW-raad toelating gegeven om met de
heer Arne Moyaert een jachtrechtovereenkomst af te sluiten om met ingang
van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 te jagen met roofvogels
op fazant, patrijs, haas, konijn, houtduif, grauwe gans, Canadese gans,
smient, wilde eend en vos op het perceel 439a gelegen te De Klinge, sectie
A groot 0.8208 ha.
• De heer Arne Moyaert vraagt een verlenging van het goedgekeurde
jachtrecht.

Verantwoording

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit :
• De vraag van de heer Moyaert
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten :
• uittreksel uit de notulen van het OCMW d.d. 30 november 2017.

Wetten
Reglementen

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen :
• de bepalingen van het decreet lokaal bestuur
• het jachtdecreet

Besluit

Artikel 1
De OCMW-raad geeft toelating voor een verlenging van de
jachtovereenkomst met de heer Arne Moyaert voor een periode van 14
maanden, startende op 3 mei 2019 tot 30 juni 2020.
Artikel 2
Dit besluit is onderworpen aan het algemeen bestuurlijk toezicht zoals
bepaald in het decreet lokaal bestuur (Deel 2, Titel 7).”

Stemresultaat

Stemming over het toevoegen van het amendement op artikel 1:
Geen jachtrechtovereenkomst voor het jagen op vossen.
Bij algemeenheid van stemmen.
Stemming over het agendapunt “verlenging jachtrecht”:
23 ja-stemmen (Maaike De Rudder, Herwin De Kind, Harry De Wolf,
Wilbert Dhondt, Tom Ruts, Marita Meul, Greet Van Moer, Remi Audenaert,
Chris Lippens, Chantal Vergauwen, Pascal Buytaert, Denis D'hanis,
Tom Cool, Guido De Lille, Greta Poppe, Koen Daniëls, Matthias Van Zele,
Marlene Moorthamers, Dirk Van Raemdonck, Walter Scheerders,
Nico De Wert, Iris Ruys - Verbraeken, Marleen Van Hove)
1 onthouding (Erik Rombaut)

De punten van de agenda van de OCMW-raad zijn afgehandeld en de voorzitter sluit de
zitting te 00.25 u

Vicky Van Daele
algemeen directeur

Greet Van Moer
voorzitter van de OCMW-raad
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