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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 maart 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de RVMW goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Wijziging personeelsformatie en organogram voor OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
 Goedkeuring wordt verleend aan de voorliggende wijzigingen in de personeelsformatie van het OCMW en 
ééngemaakte organogram (zie ook bijlagen) van gemeente en OCMW: 
  

1. 0.75  VE administratieve medewerker (C1-3)  wordt uitdovend gezet 
2. 1 VE administratieve medewerker (C1-3) wordt ingeschreven waardoor tijdig een vervanging kan 

worden opgestart 

3. Aanpassing RPR - aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
De rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt en heeft uitwerking vanaf datum besluit OCMW raad. 
Art. 19 §1 
3° ten minste een derde van de leden zijn deskundigen die extern zijn aan het eigen bestuur. Van het 
minimum externe leden kan uitzonderlijk worden afgeweken in geval van de bijkomende gesprekken na 
generieke aanwervingsexamens waarvan sprake is in artikel 18. 
Art 22 
§1. De selectieprocedures resulteren in een bindende rangschikking van de geslaagde of geschikt bevonden 
kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Uitgezonderd voor de generieke 
selectieprocedures voor de graad van administratieve medewerker (niveau C1-3) in functie van de opbouw 
van een weringsreserve wordt geen rangschikking opgesteld en resulteert het generieke examen in een 
opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. Concrete vacatures zullen bekendgemaakt 
worden aan de volledige wervingsreserve en geïnteresseerde kandidaten zullen per vacature uitgenodigd 
worden voor bijkomende gesprekken waarbij de inzetbaarheid, motivatie en inzicht in de specifieke functie 
wordt getoetst. Op basis van dit gesprek volgt een beoordeling 'geschikt' of 'niet geschikt' voor de specifieke 
functie. De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor de onmiddellijke indiensttreding. 
§2. Indien er psychotechnische proeven georganiseerd worden zal de eerste kandidaat in rang hiervoor 
worden uitgenodigd. Indien dit examengedeelte resulteert in een ‘niet geschikt voor de functie’ wordt de 
volgende kandidaat in rang opgeroepen voor dit examengedeelte en dit tot een kandidaat ‘geschikt voor de 
functie’ wordt bevonden. 
Art 31 §2 
Enkel bij de wervingsreserves voor de graad van administratieve medewerker, waarvoor een generieke 
selectieprocedure werd georganiseerd, blijven de sollicitanten die niet deelnemen aan of niet geselecteerd 
worden na een bijkomend gesprek opgenomen op de oorspronkelijke wervingsreserve. Enkel indien de 
kandidaat twee keer een indiensttreding weigert voor een specifieke functie wordt hij geschrapt uit de 
wervingsreserve. 

intergemeentelijke samenwerking 

4. Aanstelling afgevaardigde OFP Provant 

Besluit 
Artikel 1 
Sven Deckers wordt aangeduid als afgevaardigde van OCMW Brecht voor de algemene vergaderingen van 
het OFP Provant. 
 

Besluitenlijst van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van donderdag 11 april 2019 



2 

Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan OFP Provant en aan Sven Deckers 
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï
Algemeen Directeur Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 


