Toelichtende nota OCMW-raad
27.05.2019

1.

OCMW - goedkeuring jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2018.

2018 werd afgesloten met een (negatief) budgettair resultaat van -468.720,74 euro, dat bekomen wordt
met een totaal aan uitgaven van 15.380.726,10 euro en 14.912.005,36 euro aan ontvangsten.
Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge 609.530,34 euro bedraagt. Dit cijfer geeft weer
hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de
geplande

en

netto

lopende

periodieke

leningsuitgaven,

om

nieuwe

investeringen

zelf

te

financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen.
De autofinancieringsmarge 2018 is positief. In boekjaar 2017 bedroeg de autofinancieringsmarge
358.698,05 euro. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2018 bedroeg 200.347,65 euro.
De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 1.711.282,10 euro. Dit is het resultaat zonder
verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten.
Enkele belangrijke cijfers:
-

om en bij de 4,92% van de totale uitgaven (11.946.556,26 euro) gaat naar verbruikte goederen en
verstrekte diensten;

-

diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor
17,59%;

-

de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2018 goed voor 66,32% van onze
middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten dalen met
5,49% ten opzichte van rekening 2017 (poetsdienst naar vzw Comforte);

-

onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 886.064,61 euro geboekt; 7,42% van
de uitgaven;

-

tenslotte boeken we nog 3,75% aan financiële kosten.

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 56,63% of 7.734.527,22 euro. Dit komt
voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. De
rest van de middelen komt uit subsidies en andere operationele opbrengsten: 5.922.721,34 euro.
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van 1.078.771,08 euro.
Aan investeringszijde werd 2.332.418,08 euro uitgegeven en 1.253.647,00 euro ontvangen (verkoop
landbouwgronden).
Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (50 assistentiewoningen De Courbe).
Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire
resultaat 2018 komt uit op een bedrag van 1.479.205,66 euro.
Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2018 een bedrag van 839.947,78 euro voorzien voor de
besteding van de overschotten LOI.
Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd
worden met de bestemde gelden.
Dit komt neer op 639.257,88 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of
budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad.
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Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag
opgemaakt. Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten.
Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt - op vraag van de
raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk
vinden met een overzicht van de OCMW-werking.
2.

OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2019-1.

1. Exploitatiebudget
De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 stijgt met 315.298,19 euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)
Wijziging

875.389,20

R 2017
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)
Wijziging

1.200.769,76

R 2015
716.628,03

R 2018
1.711.282,10

R 2016
1.040.065,26

2019
1.209.670,75
1.524.968,94
315.298,19

UITGAVEN
De uitgaven 2019 dalen met 79.349,80 euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

10.853.344,68

R 2017
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

12.226.980,06

R 2015
10.824.112,78

R 2018
11.946.556,26

R 2016
11.858.510,20

2019
12.623.019,05
12.543.669,25
-79.349,80

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

R 2014
Verbruikte goederen (VOOR)
Verbruikte goederen (NA)
Wijziging

538.361,96
R 2014

Diensten & diverse leveringen (VOOR)
Diensten & diverse leveringen (NA)
Wijziging

1.376.256,80
R 2014

Personeelskosten (VOOR)
Personeelskosten (NA)
Wijziging

7.853.965,33
R 2014

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR)
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA)
Wijziging

551.831,38
R 2014

Financiële kosten (VOOR)
Financiële kosten (NA)
Wijziging

532.929,21

R 2015

R 2016

509.078,49

638.190,75

R 2015
1.568.660,80

R 2016
1.749.280,91

R 2015
7.719.581,32

R 2016
8.378.434,63

R 2015
537.192,05
R 2015
489.600,12

R 2016
646.553,56
R 2016
446.050,35

R 2017
580.681,30
R 2017
2.003.417,13
R 2017
8.383.779,94
R 2017
846.323,87
R 2017
412.777,82

R 2018
587.252,98
R 2018
2.101.702,77
R 2018
7.923.196,55
R 2018
886.064,61
R 2018
448.339,35

2019
631.086,71
598.700,00
-32.386,71
2019
2.211.419,87
2.217.951,42
6.531,55
2019
8.529.048,10
8.399.652,17
-129.395,93
2019
842.384,90
918.286,19
75.901,29
2019
409.079,47
409.079,47
0,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:
Verbruikte goederen
De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:
▪

Daling aankopen van vlees en vis (- 13.980,56 euro).

▪

Daling aankopen diepvriesmaaltijden (- 10.273,35 euro).

Diensten & diverse leveringen
De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:
▪

Stijging bijdrage schoonmaak Gemeentepunt (+ 11.000,00 euro).

▪

Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 30.000,00 euro): audit WZC + audit sociale
dienst.

▪

Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (+ 37.165,16 euro):
doorrekening loonkost personeelslid voormalig zwembad nu tewerkgesteld in WZC, initieel was
voorzien om betrokken personeelslid te verplaatsen van payroll, maar dit kon niet.

▪

Daling gas (- 20.000,00 euro).

▪

Daling andere prestaties van derden (- 50.000,00 euro): bijdrage IT van OCMW aan gemeente werd
bijgestuurd in functie van realiteit.

Personeelskosten
Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in
2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in november 2019
overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in januari 2020 met
2% stijgen.
In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal
WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine
(0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE), maatschappelijk

werker kwaliteitszorg (0,5VTE), logistiek (overdracht gemeente) en administratief medewerker sociale dienst
OCMW (overdracht gemeente).
Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd. De
loonkost van een personeelslid voormalig zwembad werd geschrapt (zie ook vorige rubriek).
Er wordt 24.210,00 euro voorzien voor de uittredingsvergoeding van de voormalige OCMW-voorzitter.
In 2018 werden de middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het
contractueel personeel aangerekend door Dibiss. Het saldo (71.622,08 euro) van het niet verbruikte krediet
werd opnieuw voorzien in 2019.
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten
De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:
▪

Stijging leefloon (+ 80.500,00 euro).

▪

Daling steun in speciën LOI (- 20.000,00 euro).

▪

Stijging tussenkomst verblijfkosten andere woonzorgcentra (+ 35.000,00 euro).

Financiële kosten
Geen wijzigingen.
ONTVANGSTEN
De ontvangsten 2019 stijgen met 235.948,39 euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

11.728.733,88

R 2017
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

13.427.749,82

R 2015

R 2016

11.540.740,81

12.898.575,46

R 2018

2019
13.832.689,80
14.068.638,19
235.948,39

13.657.838,36

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:
R 2014
Opbrengsten uit de werking (VOOR)
Opbrengsten uit de werking (NA)
Wijziging

6.130.706,04
R 2014

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)
Wijziging

5.571.355,73
R 2014

Financiële opbrengsten (VOOR)
Financiële opbrengsten (NA)
Wijziging

26.672,11

R 2015
6.205.023,21
R 2015
5.332.540,47
R 2015
3.177,13

R 2016
7.294.671,19
R 2016
5.602.626,04
R 2016
1.278,23

R 2017
7.622.496,76
R 2017
5.804.733,60
R 2017
519,46

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Opbrengsten uit de werking”:

R 2018
7.734.527,22
R 2018
5.922.721,34
R 2018
589,80

2019
8.143.114,37
8.215.033,05
71.918,68
2019
5.688.566,05
5.852.870,76
164.304,71
2019
1.009,38
734,38
-275,00

▪

Stijging opbrengsten uit verhuur woningen en flats sociale huisvesting (+ 18.108,30 euro).

▪

Stijging opbrengsten mutualiteiten WZC (+ 35.948,85 euro).

▪

Stijging doorfacturatie loonkosten aan vzw Talternatief (+ 50.635,01 euro).

▪

Daling opbrengsten uit maaltijden (- 30.104,55 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Subsidies en andere operationele opbrengsten”:
▪

Stijging hulpfonds gas en elektriciteit (+ 103.364,63 euro).

▪

Stijging subsidies leefloon (+ 61.350,00 euro).

▪

Daling subsidies Fedasil (- 25.000,00 euro).

▪

Stijging tussenkomst verblijfskosten andere WZC (+ 35.000,00 euro).

2. Investeringsbudget
De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 daalt met 219.599,55
euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)
Wijziging

-€ 2.515.627,75

R 2017
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)
Wijziging

R 2015

R 2016

€ 658.958,68 -€ 7.607.398,86

R 2018

-€ 6.741.634,64 -€ 1.078.771,08

2019
-€ 827.644,50
-€ 1.047.244,05
-219.599,55

UITGAVEN
De uitgaven 2019 stijgen met 244.788,05 euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

€ 3.043.495,63

R 2017
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

€ 7.238.219,64

R 2015
€ 6.826.613,63

R 2018
€ 2.332.418,08

R 2016
€ 7.834.744,41

2019
€ 1.011.000,00
€ 1.255.788,05
244.788,05

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:
IE-OB (Overig beleid)
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

R 2014

R 2015

€ 67.630,38

€ 31.912,97

R 2014

R 2015

R 2016

€ 35.209,97

€ 37.417,06

R 2015

R 2016

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

€ 970,50
R 2014

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)
Uitgaven (VOOR)
Uitgaven (NA)
Wijziging

€ 2.974.894,75

R 2016

€ 6.759.490,69

€ 4.271.617,81

€ 3.525.709,54

R 2017

€ 5.882.830,12
R 2017

R 2018

€ 2.250.142,17
R 2018

€ 0,00
R 2017

€ 1.355.389,52

2019
€ 900.000,00
€ 1.016.307,30
116.307,30
2019

€ 0,00
R 2018

€ 82.275,91

€ 75.000,00
€ 75.000,00
0,00
2019
€ 36.000,00
€ 164.480,75
128.480,75

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”:
▪

Overdrachten 2018: aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro), aankoop 2 elektrische
fietsen

(6.000,00

euro),

project

LOI

Otegemstraat

71

(28.307,28

euro)

en

aankoop

energievriendelijke wagen thuisbezorgde maaltijden (43.000,00 euro).
▪

Volgende wordt bijkomend voorzien: dak Kapellestraat 32+34 (7.500,00 euro) en tuinhuis
Kapellestraat 32 (1.500,00 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Realisatie nieuwbouw WZC”:
▪

Overdracht 2018: project WZC (84.980,75 euro).

▪

Volgende wordt bijkomend voorzien: gordijnen Aster WZC (5.000,00 euro), schilderwerken
Boterbloem WZC (20.000,00 euro), sealmachine gas keuken WZC (12.000,00 euro) en koffiemachine
cafetaria WZC (4.000,00 euro).

ONTVANGSTEN
De ontvangsten 2019 stijgen met 25.188,50 euro.
Onderstaand een overzicht per jaar:
R 2014
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

€ 527.867,88

R 2017
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

€ 496.585,00

R 2015
€ 7.485.572,31

R 2018
€ 1.253.647,00

R 2016
€ 227.345,55

2019
€ 183.355,50
€ 208.544,00
25.188,50

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:
IE-AF (Algemene financiering)
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging
IE-OB (Overig beleid)
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

R 2014

R 2015

R 2016

€ 20.000,00

€ 16.654,64

€ 54.190,60

R 2014

R 2015

R 2016

€ 5.480,49
R 2014

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

€ 0,00
R 2014

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)
Ontvangsten (VOOR)
Ontvangsten (NA)
Wijziging

€ 502.387,39

€ 14.167,12
R 2015

€ 173.154,95
R 2016

€ 0,00
R 2015

€ 0,00
R 2016

€ 7.454.750,55

€ 0,00

R 2017

€ 186.585,00
R 2017

€ 250.000,00
R 2017

€ 60.000,00
R 2017

€ 0,00

R 2018

€ 1.253.647,00
R 2018

€ 0,00
R 2018

€ 0,00
R 2018

€ 0,00

2019
€ 183.355,50
€ 208.544,00
25.188,50
2019
€ 0,00
€ 0,00
0,00
2019
€ 0,00
€ 0,00
0,00
2019
€ 0,00
€ 0,00
0,00

De stijging in de investeringsenveloppe “Algemene financiering” kan verklaard worden door de verkoop
van landbouwgronden.

3.

Prijsbepaling doorgangswoningen.

De sociale dienst heeft al enkele jaren een samenwerking met de sociale bouwmaatschappij Eigen Haard, in
het kader van doorgangswoningen. De bouwmaatschappij stelt aan het OCMW een aantal woningen ter
beschikking, in afwachting van de renovatie van deze woningen. De woningen worden door het OCMW
gebruikt als doorgangswoningen. Het OCMW betaalt aan Eigen Haard een vergoeding voor het gebruik van
deze woningen.
In het verleden was het bedrag van deze vergoeding gelijk aan de referentiehuurprijs. Eigen Haard ging
echter akkoord om voor nieuwe gebruiksovereenkomsten de vergoeding aan te passen naar de
minimumhuurprijs, in plaats van de referentiehuurprijs. Dit betekent dat de vergoeding die het OCMW moet
betalen voor het gebruik van de woning, in de toekomst een stuk lager zal zijn.
Naar aanleiding hiervan kan de vraag gesteld worden of het OCMW ook de aan de bewoner gevraagde
verblijfsvergoeding kan aanpassen en dus een lagere dagprijs moet vragen.
De dagprijs werd op 1 januari 2018 verhoogd naar 18,00 euro per dag voor een woning en 15,00 euro per
dag voor een studio, omdat werd vastgesteld dat, vooral naar aanleiding van de stijging van de
energieprijzen, de vorige dagprijs van 14,00 euro voor een woning en 10,00 euro voor een studio, niet meer
toereikend was.
Er wordt voorgesteld de dagprijs nu met 1,00 euro te verlagen, zowel voor de woningen als voor de studio’s.
In de dagprijs is ook de kost voor het verbruik van gas, water, verzekeringen, elektriciteit, TV-distributie en
een basispakket internet inbegrepen. De tarieven voor deze diensten worden niet goedkoper. Dit is ook de
reden waarom we de prijzen niet te veel kunnen laten zakken.
Indien we de dagprijs met 1,00 euro laten zakken, zou de nieuwe dagprijs 17,00 euro bedragen voor een
woning en 14,00 euro voor een studio, inclusief nutsvoorzieningen.
Naast de woningen van Eigen Haard, gebruikt het OCMW ook een aantal eigen woningen als
doorgangswoning. Indien wordt beslist om de dagprijs aan te passen, wordt voorgesteld om de nieuwe prijs
te hanteren voor àlle doorgangswoningen, ook voor deze die eigendom zijn van het OCMW.
Het is immers niet logisch dat de prijs voor de bewoners zou afhangen van het soort woning waarin ze
verblijven.

Voor de twee woningen die ter beschikking gesteld worden aan het regionale project Kracht.Wonen, wordt
voorgesteld om wel de afgesproken prijs van 18,00 euro/dag te behouden, gezien dit een specifiek project
betreft en deze prijs werd vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met W13.
De

nieuwe

regeling

zou

ingaan

vanaf

1

juni

2019,

dit

voor

alle

nieuw

af

te

sluiten

gebruikersovereenkomsten.

4.

Toetreding tot TMVS.

Op 25 april 2016 besliste de gemeenteraad toe te treden tot de aanvullende divisie Farys/toenmalige
intercommunale TMVW (nu TMVS).
De intercommunale TMVW stelde diensten ter beschikking aan aandeelhouders: aankoop, maintenance,
exploitatie tot beheer…, zodat organisaties en overheden kunnen focussen op eigen complexe technischadministratieve en maatschappelijke opdrachten.
Door de instap van de gemeente, kon het OCMW eveneens beroep doen op de dienstverlening van de
intercommunale. Met het in voege treden van het decreet lokaal bestuur werd TMVW onderhevig aan
nieuwe regels. Ten gevolge daarvan kon TMVW niet langer als intercommunale bestaan, maar diende te
wijzigen naar een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging (TMVS).
Op vandaag maakt het OCMW, net als de gemeente, gebruik van de diensten van TMVS, door afname op
raamcontracten van de aankoopcentrale. (cf. tilliften, copiërs,…)
Binnen die juridische structuur is het niet langer mogelijk dat het OCMW een beroep doet op TMVS via de
gemeente. Het OCMW staat voor de keuze:
-

Ofwel gebeuren alle afnames via de gemeente, die intern factureert aan het OCMW;

-

Ofwel wordt het OCMW zelf aandeelhouder van TMVS. Dit impliceert een eenmalige kost van 1.250,00
euro, waarmee lidmaatschap tot 2035 gewaarborgd is.

De financieel directeur adviseert de optie om in te stappen: de eenmalige kost weegt nl. niet op tegen de
personeelskost van interne facturatie.

5.

Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling. De
rechtspositieregeling wordt geactualiseerd n.a.v. het decreet lokaal bestuur. Tegelijk wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verduidelijkingen en aanpassingen te maken.
In het syndicaal overleg van 24 april 2019 werd een protocol van akkoord gesloten met de vakbonden,
OCMW en gemeente.
Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:
-

Verwijzingen naar gemeentedecreet en OCMW-decreet worden vervangen door verwijzingen naar het
decreet lokaal bestuur (DLB).

-

Bevoegdheden en namen worden aangepast conform decreet lokaal bestuur (CBS en VB als “uitvoerend
orgaan”; gemeenteraad en OCMW-raad worden vervangen door “de raad”; er is geen algemeen directeur
noch financieel directeur meer bij het OCMW).

-

“Federaal gefinancierde instelling” wordt vervangen door de “erkende instelling”.

-

Kandidaten die een psychotechnische proef afleggen moeten daar ook een geschikte beoordeling voor
krijgen.

-

Verbetertraject krijgt tussentijdse opvolggesprekken na 4 en 8 maand.

-

Bepalingen over overdracht van personeel en terbeschikkingstelling van personeel worden herschreven
maar bevatten geen inhoudelijke wijzigingen.

-

Onbetaald verlof wordt toegekend tot 20 werkdagen per jaar. Er wordt toegevoegd dat dit gebeurt a rato
van het gemiddelde prestatievolume en slechts mogelijk is indien er geen overuren meer open staan.

-

Het personeelslid dat wordt opgeroepen voor de verkiezingen, kan er ook voor kiezen een dag
dienstvrijstelling op te nemen, mits afstand te doen van het presentiegeld.

-

Medewerkers in het WZC die geen 11% toeslag krijgen voor onregelmatige prestaties, worden niet
uitgesloten uit het toepassingsgebied voor de extra inhaalrust.

6.

Goedkeuring wijzigingen arbeidsreglement.

Aan de OCMW-raad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan het arbeidsreglement. Het
arbeidsreglement van gemeente en OCMW worden voortaan in één document geïntegreerd met als
werkgever het lokaal bestuur van Zwevegem.
Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:
-

Verwijzingen naar het gemeentedecreet en het OCMW-decreet worden vervangen door verwijzingen naar
het decreet lokaal bestuur (DLB).

-

Verwijzingen naar het ARAB worden vervangen door de welzijnswet.

-

Er is sprake van een algemeen directeur i.p.v. gemeente- en OCMW-secretaris.

-

Vernieuwing glijdend uurrooster met afschaffing stamtijden en verruiming van de glijtijden.

-

Mogelijkheid tot occasioneel telewerk wordt voorzien.

-

Overzicht omstandigheidsverlof wordt verwijderd wegens reeds opgenomen in de rechtspositieregeling.

-

Modaliteiten arbeidsongeschiktheid worden aangepast conform

het aanwezigheidsbeleid in de

organisatie.
-

Interne vertrouwenspersonen worden toegevoegd.

-

Binnen de vaste werktijdregeling wordt gewerkt met plus-/minuren i.p.v. balansuren.

-

Er wordt een werktijdregeling toegevoegd voor medewerkers met een schoolgebonden opdracht.

-

Binnen het alcohol- en drugsbeleid kunnen testen afgenomen worden in geval van acuut misbruik.

-

Er zijn geen dienstvoertuigen meer verbonden aan een functie.

-

De permanentieregeling wordt uitgebreid naar medewerkers gebouwenbeheer.

-

Binnen het reglement voor de fietsvergoeding wordt de minimum afstand van 1 km afgeschaft. Er is geen
afronding meer per km. Het aantal ritten per dag wordt beperkt tot 4.

-

Bijlage i.v.m. procedure opstellen/wijzigen arbeidsreglement wordt verwijderd wegens niet noodzakelijk.

-

Bijlage i.v.m. bedrijfseerstehulp wordt verwijderd wegens niet noodzakelijk.

7.

Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeenteraad van 23 april 2018 en de OCMW-raad van 17 april 2018 werd het laatste organogram
goedgekeurd. Een aantal wijzigingen worden voorgesteld binnen de bestaande cluster-indeling.
De formatie wordt voortaan opgenomen als toelichting bij de vermelde functies in het organogram. Dit geeft
een meer overzichtelijke weergave van hoeveel functies zich waar bevinden.

8.

Goedkeuring notulen vorige zitting.

De notulen van de OCMW-raad d.d. 29 april 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd.

