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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 10 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Voorzitter L. Nicolaï wordt vervangen door schepen D. De Veuster. 
Artikel 2 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 10 december 2020 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de RVMW-raadsleden heeft gelegen wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn 
goedgekeurd. 

organisatie en personeel 

2. Afwijking regeling aanwerving knelpuntfuncties - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De raad gaat ermee akkoord om het ganse jaar door een wervingsreserve aan te leggen voor de functies 
van verpleegkundigen en zorgkundigen vanaf 1 januari 2021. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en directeur WZC. 

3. Tussentijdse rapportering organisatiebeheersing 

Besluit 
Artikel 1 
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de tussentijdse rapportering zoals opgesteld door de 
algemeen directeur. 

4. Goedkeuring uitvoering deelakkoord VIA 6 koopkrachtmaatregelen publieke sector 

Besluit 
Artikel 1 
Dit agendapunt wordt door minstens 2/3e van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn bij 
hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Artikel 2 
Deze beslissing is van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende diensten in het 
woonzorgcentrum en lokale dienstencentra. 
Artikel 3 
Met uitzondering van het personeel dat een attractiviteitspremie ontvangt, verhoogt de OCMW-raad het 
variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met 1,1% zodat de nieuwe 
berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag 
eindejaarstoelage 2020. 
Artikel 4 
Voor het personeel in de ouderenzorg dat tot nu toe een attractiviteitspremie ontving, verhoogt de OCMW-
raad het vast bedrag tot 1.288,43 euro en het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage 
van het jaar 2020 met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 
3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020. 
Artikel 5 
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in artikel 1 het 
verschil, met name de verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 zoals bepaald in artikel 2 
respectievelijk in artikel 3, ontvangen. 
 

 
Annemie Marnef Daan De Veuster 
Algemeen Directeur Eerste schepen 
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