NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 17 DECEMBER 2020
Aanwezig:

Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Manu Claes: voorzitter van het vast bureau;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: leden van het vast bureau;
Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters: raadsleden

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering
om 21.15 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 26.11.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Marleen Van Meeuwen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders,
Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 26.11.2020 worden goedgekeurd.

2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
De raad neemt kennis van de stand van zaken in het kader van de coronamaatregelen.
Respons op brieven
Wij krijgen heel wat vragen om inlichtingen van inwoners die onze brief (tijdelijke werkloosheid –
overbruggingsrecht) gekregen hebben, dus de brief heeft zeker effect en dat is positief. (verstuurd
naar 2500 personen tijdelijke werkloosheid en 600 zelfstandigen overbruggingsrecht.)
Project kwetsbare personen winter 2020-2021 : Scherpenheuvel-Zichem belt
1. Wensen versturen
In de strijd tegen vereenzaming zullen we een brief schrijven met kerst/eindejaarskaart naar
alle 70+’ers (ong. 4000 inwoners) en alle gekende cliënten in begeleiding bij het OCMW.
2. Belproject: Scherpenheuvel belt

Het telefoongesprek is een informele babbel, maar ook nodendetectie en doorverwijzing of eigen
telefonische dienstverlening. We richten ons hier 2 doelgroepen:
- De ouderen: ongeveer 5000 personen 65+. (zonder bewoners van WZC’s en gebruikers van
de diensten van het OCMW.) Opbellen volgens een getrapt systeem:.
1 : 80 + = 1.729 inwoners
2 : 75-79 = 974 inwoners
3 : 70-74 = 1.390 inwoners
4 : 65-69 = 1.512 inwoners
- Gebruikers van OCMW-diensten. Deze gebruikers worden opgebeld door de
maatschappelijk werkers (bij voorkeur de begeleidende maatschappelijk werker)
Wie belt op: voorkeur wordt gegeven aan medewerkers omwille van reglementering rond
gegevensbescherming en beroepsgeheim. Personen worden 3x gebeld, met telkens een dag
tussen en op een ander tijdstip. Indien we deze niet bereiken, worden er geen boodschappen
ingesproken op een antwoordapparaat maar sturen we een brief. Indien geen
telefoonnummer beschikbaar wordt een brief gestuurd.
3. Buurthulp via Hoplr
Het platform Scherpenheuvel-Zichem helpt via Impact days (Give a day) is niet langer gratis
maar betalend. Bovendien heeft de stad ondertussen het platform Hoplr uitgerold. Hierin is ook
een luik burenhulp voorzien waarbij een buurtbewoner kan aangeven of hij bereid is buren te
helpen. In het kader van buurtgerichte zorg wordt gekozen om eerst via dit platform de vragen te
matchen met een aanbod van vrijwilligers, aangezien hulp van buren meer als vertrouwd kan
overkomen bij de hulpbehoevende.
Geschenkpakketten
Het gaat hier om geschenkpakketten voor cliënten als alternatief voor de geannuleerde collectieve
activiteiten 2020. De uitstap voor de clienten, het jaarlijks kerstfeest samen met de ROTARY en
Innerwheel Diest. De geschenkpakketten worden voorzien voorcliënten van de sociale dienst met
een lopende begeleiding (leefloon, art. 60, periodieke financiële steun, budgetbeheer,
personen met een voedselpakket, personen in andere specifieke sociale omstandigheden enz.)
en voor de cliënten van de thuisdiensten en de dienst personen met een handicap. In totaal 300
unieke dossiers/gezinnen. Het gaat om straffe streekpakketten, aangepast ook aan de
gezinssamenstelling.
Kindarmoede
Tijdens het scholenoverleg is gebleken dat zij op dit moment voldoende laptops hebben uit de eerste
golf om kinderen met noden verder te helpen. Tot nu toe zijn er 34 lopende dossiers voor de
schooltoelagen/tussenkomst kinderopvang.
Federale middelen:
De algemene corona middelen die ingezet dienden te worden voor 31/12/2020, kunnen nu ingezet
worden tot 31/12/2021. Er zou ook een verhoging komen van de middelen voor de voedselhulp, maar
dit moet nog verschijnen in het SB. (wij geven dit dan door aan de voedselbank van het Sint
Vincentius genootschap). De premie van 50 EUR/maand voor leefloners wordt verlengd tot
31/03/2021.
3. Aanpassing nummer 1 van meerjarenplan 2020-2025 (voor budgetjaar 2020 en 2021).
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
Gelet op de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing van de
meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en
beheerscyclus;

Overwegende dat de stad en het OCMW een gezamenlijk meerjarenplan hebben opgesteld, dat door
beide raden op 19.12.2019 werd vastgesteld;
Overwegende dat de stad en het OCMW een gezamenlijke aanpassing van het meerjarenplan
hebben opgesteld;
Overwegende dat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan
zodat er een duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen de kredieten van de stad en die van het
OCMW, wat tot uiting komt in het schema M3 ‘overzicht van de kredieten’;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad elk hun eigen aandeel
van de aanpassing van het meerjarenplan moeten vaststellen;
Overwegende dat de gemeenteraad eveneens het deel van de aanpassing van het meerjarenplan, dat
de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, moet goedkeuren, waardoor de aanpassing
van het meerjarenplan definitief is vastgesteld;
Overwegende dat de goedkeuring van de gemeenteraad nodig is omdat de stad de financiële
gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Marleen Van Meeuwen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders,
Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe
Neen:
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van aanpassing nummer 1 van het
meerjarenplan 2020-2025, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, vast.

4. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de jaarrekening 2019 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
Scherpenheuvel-Zichem, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25.06.2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 18.11.2020 houdende goedkeuring
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van
18.11.2020 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem.
5. Herwaardering van betrekkingen van het niveau E naar het niveau D.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op omzendbrief BA 2005/07 betreffende het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het personeel
van de lokale en provinciale besturen, inzonderheid punt 7 betreffende de herwaardering van het
niveau E naar het niveau D;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan, inzonderheid beleidsdoelstelling 1/8 en actie 1/8/2/4 ‘We
creëren de randvoorwaarden (financieel en materieel) voor optimaal functionerende medewerkers’;
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 28.11.2019 heeft kennis
genomen 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 het niveau D;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.05.2011 waarbij het kader wordt goedgekeurd
waarbinnen betrekkingen van het niveau E kunnen geherwaardeerd worden naar het niveau D;

Overwegende dat binnen het OCMW een gelijkaardige regeling moet uitgewerkt worden die het
mogelijk maakt om op gemotiveerde wijze bepaalde functies van niveau E (E1-E2-E3) te
herwaarderen naar het niveau D (D1-D2-D3);
Overwegende dat het met het oog op een correct verloop van de selectieprocedure aangewezen is
om de gehanteerde werkwijze bij de klassieke aanwervingsprocedure (algemene regels voor de
selecties en het verloop van de selectie) over te nemen van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 21.10.2020 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Marleen Van Meeuwen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders,
Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De aanstellende overheid kan op gemotiveerde wijze beslissen om bepaalde functies van
niveau E (E1-E2-E3) te herwaarderen naar het niveau D (D1-D2-D3).
Art. 2.
Voor deelname aan dergelijke procedure komen enkel als kandidaat in aanmerking de
titularissen van die functies die het voorwerp zijn van herwaardering en die tevens voldoen
aan de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene en specifieke
aanwervingsvoorwaarden.
Art. 3.
§1. De aanstellende overheid brengt deze personeelsleden hiervan per brief, afgegeven
tegen ontvangstbewijs of aangetekend verstuurd, op de hoogte en doet een oproep tot
kandidaatstelling.
§2. Deze oproep vermeldt:
1° de functiebenaming en de functiebeschrijving;
2° de salarisschaal;
3° de algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene en specifieke
aanwervingsvoorwaarden;
4° de selectieproeven;
5° de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en de uiterste datum voor het
indienen van de kandidaturen;
6° het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen over de procedure.
§3. Tussen deze oproep en de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen,
verlopen minstens vijftien kalenderdagen.
De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de termijn begrepen, de uiterste
datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de bekendmaking per aangetekend
schrijven gebeurt, dan geldt de datum van de verzending per aangetekend schrijven als
datum van bekendmaking van de vacature.
Als de uiterste datum op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot
de eerstvolgende werkdag.
Art. 4.
De kandidaturen (sollicitatiebrief met vereiste bewijsstukken) kunnen enkel ingediend
worden per post of kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de
personeelsdienst. Als de kandidatuur per post is verzonden, dan geldt de datum van de
poststempel als datum waarop de kandidaturen zijn ingediend. Indien de datum van de
poststempel onleesbaar is of ingeval van afwezigheid van poststempel wordt de datum van
de postregistratie op de gemeente beschouwd als datum van indiening van de kandidaturen.
Art. 5.
§1. Het vast bureau beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen.
§2. Alleen de kandidaten die in aanmerking komen, worden toegelaten tot de
selectieprocedure. Voor de aanvang van de selectieprocedure worden de kandidaten die
niet tot de selectieprocedure worden toegelaten er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat
ze geweigerd zijn, met vermelding van de reden daarvoor.
Art. 6.
De bepalingen vastgesteld in titel II - hoofdstuk III, afdeling I en II (algemene regels voor de
selecties en het verloop van de selectie) van de rechtspositieregeling voor het

Art. 7.
Art. 8.

gemeentepersoneel zijn van overeenkomstige toepassing op de selecties in het kader van
een procedure tot herwaardering.
De personeelsleden die slagen voor de selectieprocedure, worden aangesteld in de
herwaardeerde functie. Wie niet slaagt, behoudt zijn betrekking van het niveau E.
Artikel 184 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel is van toepassing op
de personeelsleden die aangesteld worden in de herwaardeerde functie.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 22.25 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Bruno Claes

Marleen Van Meeuwen

