Provincie Vlaams-Brabant
OCMW der gemeente
3470 KORTENAKEN

Aanwezig :

I.

Zitting van 17 december 2018

Bouvin Camiel, voorzitter;
Busselen Annie, dr. De Roo Ludo (vanaf geheime zitting), Debrier Roland,
Lemmens Mia, Marcoen Eddy, Meeus Krista, Vandebroeck Annita,
Veulemans Ria, leden;
Dominique Hayen, secretaris.

OPENBAAR GEDEELTE

1. Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige raadszitting.
Geen opmerkingen. De leden stemmen als volgt over dit verslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
2. Goedkeuring vakantiedagen 2019
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake de
rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel en recentere wijzigingen en
meer bepaald artikels 176 tot 179;
Gelet op Rechtspositieregeling, goedgekeurd door de OCMW-raad op 23.06.2014;
Gelet op artikel 229
§1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari,
paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1
november, 2 november, 11 november, 15 november, 25 december, 26 december.
§2. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks op welke wijze feestdagen die samenvallen met een
zaterdag, zondag of een andere feestdag gecompenseerd worden.
Gelet op het arbeidsreglement, goedgekeurd door raad op 23.03.2015, waarin onder artikel 8
de feestdagencompensatie is opgenomen;
Overwegende dat in 2019, 2 feestdagen vallen op een zaterdag of een zondag en sommige
van deze dagen moeten gecompenseerd worden en de compensatieregeling afhankelijk van
de diensten anders ingevuld worden en dat dit moet worden goedgekeurd door de
gemeenteraad en de OCMW-raad;
Gelet op het advies van het managementteam;
Gelet op het akkoord van de syndicale partners;
Gelet op de goedkeuring van het college van 0511/2018;

Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:

Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor

BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art. 1. De sluitingsdagen voor de OCMW- diensten in 2019 te bepalen zoals vastgelegd in het
document bijgevoegd bij de agenda van de raad.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

3. Besteding VIA4-restmiddelen.
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Overwegende dat het OCMW een aanvraag kan indienen voor de restmiddelen van 2018 in
het kader van het VIA4-akkoord (VIA= Vlaams Intersectoraal Akkoord).
Deze middelen moeten aangewend worden voor een verhoging van de koopkracht van de
individuele personeelsleden. Een beslissing over de besteding ervan moet hier zeker aan
voldoen.
Het OCMW wil deze middelen gebruiken voor financiering van de verhoging van de
maaltijdcheques en dichting van de pensioenkloof voor contractuele personeelsleden.
Met 2 vakbonden (ACOD en ACV) werd een protocol van akkoord bereikt; VSOA dringt aan
op een verhoging van de maaltijdcheques;
Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. De restmiddelen van het VIA4-akkoord voor 2018 op te vragen en aan te wenden voor
financiering van de reeds eerder besliste verhoging van de maaltijdcheques en
dichting van de pensioenkloof voor contractuele personeelsleden.
Art.2. Van deze beslissing kennis te geven aan de Gemeenschappelijke Sociale DienstVlaanderen (dienst VIA).
Art.3. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

4. Vorming thuisdiensten
De Raad:
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 03 april 2009;
Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de
thuiszorg;.
Dat dit decreet voorziet in verplichte vorming voor de personeelsleden van deze dienst;
Gelet op het voorstel van de dienstverantwoordelijke zoals besproken ter zitting en opgesteld
na overleg met de betrokken personeelsleden;
Dat volgende vorming wordt voorgesteld:
Voor de verzorgenden:
• Koken en communiceren (vervolg)
• Omgaan met personen met psychische stoornissen
• Brandveilig wonen- valpreventie en aanpasbaar wonen
Voor de poetshulpen:
• Koken en communiceren (vervolg)
• Rugscholing (vervolg)
• wandelcoaching
• Brandveilig wonen- valpreventie en aanpasbaar wonen

Na beraadslaging en de stemming bij handopsteking met volgende uitslag:
Busselen Annie: voor – Debrier Roland: voor - Lemmens Mia: voor – Marcoen Eddy: voor –
Meeus Krista: voor - Vandebroeck Annita: voor – Veulemans Ria: voor - de voorzitter: voor
BESLUIT MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN:
Art.1. In te stemmen met het vormingsvoorstel voor 2019 voor de poetsdienst en de dienst
verzorgenden.
Art.2. Deze beslissing op te nemen op de overzichtslijst cfr. art. 254 van het
OCMW-decreet van 19 december 2008.

