NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 28 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: lid van het vast bureau;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 23.28 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 24.10.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 24.10.2019 worden goedgekeurd.

2. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 10.12.2019: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan de vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat het OCMW is aangesloten bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
04.09.2019 en die volgende agenda bevat:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. Artikel 432 DLB)

5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. Artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigingen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
10.12.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Toetreding van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. Artikel 434 DLB)
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigingen
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Volmacht
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van het OCMW die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS dv van 10.12.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TMVS dv, p/a TMVW
stropstraat, 1 te 9000 Gent.
3. Kennisneming principiële goedkeuring herwaardering functies niveau E naar niveau D.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18.02.2019 waarbij de principes en aandachtspunten
van het nieuw organogram fase 2 van het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem principieel zijn
goedgekeurd;
Overwegende dat een van de goedgekeurde principes is:
“Er wordt gestreefd naar een billijke verloning voor iedereen.
Inhoudelijk vergelijkbare jobs worden soms verschillend verloond. Deze verschillen worden maximaal
weggewerkt: dit kan zowel door het aanpassen van de verloning als door aanpassing van het
takenpakket.
Er wordt naar gestreefd dat het laagste verloningniveau binnen de organisatieniveau D is.”
Overwegende dat het vast bureau op 18.11.2019 principieel akkoord is gegaan om in het nieuw
organogram fase 2 de functies van niveau E te herwaarderen naar niveau D;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de beslissing van het vast bureau
van 18.11.2019 om principieel akkoord te gaan om in het nieuw organogram fase 2 de
functies van niveau E te herwaarderen naar niveau D.
4. Goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 van 2019.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 16 tot en met 27;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4 en artikel 10;
Gelet op omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20.07.2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019;
Overwegende dat volgens de onderrichtingen de aanpassing van het meerjarenplan facultatief is bij
de opmaak van budget 2019 en dat het budget 2019 niet moet passen in het lopende meerjarenplan
2014-2019;
Overwegende dat bijgevolg de aanpassing van het meerjarenplan eveneens facultatief is bij de
budgetwijziging 2019 en dat de budgetwijziging 2019 evenmin moet passen in het lopende
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat bij de investeringen de kredieten van de niet afgesloten investeringsenveloppes van
2018 automatisch bij de kredieten van 2019 worden gevoegd;
Gelet op de budgetwijziging nummer 1 van 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
De wijziging nummer 1 van het budget 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.

Mondelinge vragen

Er zijn geen mondelinge vragen.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 23.45 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

