NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN 25 MAART 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

Arlette Sannen: 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;
Jan Boeckx, Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Ursula Bervoets, Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh,
Christini Gounakis, Rita Devos, Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx,
Simone Simons: raadsleden;
Bruno Claes: algemeen directeur

Lieve Van den Berghe: raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2;
Koen Vranken: raadslid

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, Arlette Sannen, opent de vergadering om
23.33 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 25.02.2021;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Ursula Bervoets, Allessia Claes,
Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Suzy Wouters,
Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Rita Devos,
Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De notulen van de zitting van 25.02.2021 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.

3. Goedkeuring van het kwaliteitsjaarverslag 2020 en van de kwaliteitsplanning 2021 van de
dienst gezinszorg.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het kwaliteitsdecreet van 17.10.2003 en latere wijzigingen;
Gelet op het woonzorgdecreet van 15.02.2019 en het besluit van de Vlaamse Regering van
28.06.2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, inzonderheid artikel 9§2;
Overwegende dat de dienst gezinszorg in het kader van zijn erkenningsvoorwaarden jaarlijks een
kwaliteitsjaarverslag van het voorbije werkingsjaar en een kwaliteitsplanning voor het lopende
werkingsjaar dient op te maken;
Overwegende dat de dienst gezinszorg het kwaliteitsjaarverslag en de kwaliteitsplanning niet meer
moet overmaken aan het Agentschap Zorg en Gezondheid maar vanaf 15 april jaarlijks moet ter
beschikking houden van dit Agentschap;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Het kwaliteitsjaarverslag 2020 en de kwaliteitsplanning 2021 van de dienst gezinszorg
worden goedgekeurd en worden ter beschikking gehouden van het Agentschap Zorg en
Gezondheid.
4. Definitieve goedkeuring van de ontwerpakte in verband met de onderhandse verkoop van een
perceel bos gelegen te Diest, 4de afd. Molenstede, sectie I-116 aan het Agentschap Natuur en
Bos van de Vlaamse overheid.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het principieel besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29.10.2020 om het
onroerend goed, gelegen te Diest, 4de afd. Molenstede, kadastraal bekend als bos en gesitueerd
sectie I-116 met een vermoedelijke oppervlakte van 7.830 m² om redenen van algemeen belang
onderhands te verkopen aan het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid tegen de prijs
van 12.055 euro, waarbij alle lasten en verplichtingen aan de koper worden opgelegd;
Overwegende dat een verkoop van het vermelde perceel aan het Agentschap Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid kan via een onderhandse procedure om redenen van algemeen belang, aangezien
het agentschap in haar missie aangeeft in te staan voor het beleid, het duurzaam beheren en het
versterken van natuur samen met alle partners, via haar visie streeft het Agentschap voor Natuur en
Bos naar meer natuur in Vlaanderen, betere natuur in Vlaanderen en plaatst zij natuur midden in de
maatschappij;
Gelet op het verzoek van de Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties tot definitieve
goedkeuring van de voorliggende ontwerpakte, waarbij het bevoegde kantoor van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij deze uitdrukkelijk ontslagen wordt enige

ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van
deze akte;
Overwegende dat dit perceel patrimonium zonder maatschappelijk doel is voor het OCMW en de
opbrengst wordt ingeschreven ter financiering van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Het onroerend goed, gelegen te Diest, 4de afd. Molenstede, kadastraal bekend als bos en
gesitueerd sectie I-116 met een vermoedelijke oppervlakte van 7.830 m² wordt om redenen
van algemeen belang onderhands verkocht aan het Agentschap Natuur en Bos van de
Vlaamse overheid tegen de prijs van 12.055 euro en de ontwerpakte wordt definitief
goedgekeurd.
Art. 2. Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
wordt bij deze uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk
welke reden, bij de overschrijving van een uitgifte van deze akte.
Art. 3. De algemeen directeur en de voorzitter van het vast bureau worden gemachtigd de akte te
ondertekenen namens het OCMW.
5. Goedkeuring vaccinatieverlof voor personeelsleden onder de vorm van dienstvrijstelling.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat artikel 218, tweede lid, BVR RPR in de mogelijkheid voorziet om via de raad
bijkomende dienstvrijstellingen te regelen;
Gelet op de COVID-19-pandemie;
Gelet op de huidige maatregelen van de (federale) overheid om de pandemie onder controle te
krijgen;
Overwegende dat de ministerraad van 12.02.2021 op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves
Dermagne een voorontwerp van wet heeft goedgekeurd over de toekenning van een recht op klein
verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming
tegen het coronavirus;
Overwegende dat deze wet niet van toepassing zal zijn op het statutair personeel;
Overwegende dat voorgesteld wordt om al het personeel vaccinatieverlof toe te kennen onder de
vorm van dienstvrijstelling overeenkomstig dezelfde modaliteiten zoals voorzien in de toekomstige
wet over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het
toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus;
Overwegende dat het bestuur evenwel op basis van bovenvermeld artikel BVR RPR beslist of
dienstvrijstelling wordt toegekend;
Gelet op de desbetreffende besprekingen in het gemeenschappelijk MAT van 01.03.2021;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 24.03.2021;
Gelet op het desbetreffende gesloten protocol;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons

Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Gaat akkoord om aan de personeelsleden (zowel statutaire als contractuele
personeelsleden en artikel 60’ers) vaccinatieverlof toe te kennen onder de vorm van
dienstvrijstelling overeenkomstig dezelfde modaliteiten zoals voorzien in de toekomstige
wet over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het
toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.
Art. 2. Deze toekenning is onder voorbehoud van publicatie van de desbetreffende wet in het
Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De termijn van deze beslissing strekt tot en met 31.12.2021, maar kan verlengd worden
indien hiertoe bij Koninklijk Besluit wordt beslist.
6. Goedkeuring gemeenschappelijk organogram gemeente en OCMW.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het raadsbesluit genomen in zitting van 19.12.2019 tot goedkeuring van het gezamenlijk
organogram;
Gelet op het voorontwerp van organogram opgesteld door de algemeen directeur in overleg met het
managementteam in uitvoering van artikel 171, § 4 van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de bespreking in het gemeenschappelijk managementteam van 01.03.2021;
Overwegende dat de wijzigingen als volgt worden gemotiveerd:
1. Alle betrekkingen in het organogram op niveau E worden uitdovend gezet. Overeenstemmende
betrekkingen op niveau D worden voorzien.
Motivatie: het bestuur wenst de personeelsleden tewerkgesteld als technisch beambte of als
schoonma(a)k(st)er voortaan te verlonen op niveau D1-D3
2. Deelorganogram maatschappelijk welzijn – algemene sociale dienst: 1 VTE maatschappelijk
werker (B1-B3) in statutair dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE maatschappelijk werker (B1B3) in contractueel dienstverband wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: een voltijds maatschappelijk werker in statutair dienstverband is momenteel niet
ingevuld. In de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele
tewerkstelling.
3. Deelorganogram maatschappelijk welzijn – thuisdiensten: 1 VTE verzorgende (C1-C2) in statutair
dienstverband wordt uitdovend gezet. 1 VTE verzorgende (C1-C2) in contractueel dienstverband
wordt bijkomend voorzien en kan vervuld worden bij uitdiensttreding van de titularis van de
uitdovende betrekking.
Motivatie: een voltijd verzorgende in statutair dienstverband gaat op 01.05.2021 op pensioen. In
de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele tewerkstelling.
4. Deelorganogram multifunctioneel centrum: 1 VTE arbeider (D1-D3) in statutair dienstverband
wordt geschrapt. 1 VTE arbeider (D1-D3) in contractueel dienstverband wordt bijkomend
voorzien.
Motivatie: een voltijds arbeider in statutair dienstverband is recent uit dienst getreden. In de
toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele tewerkstelling.

5. Deelorganogram multifunctioneel centrum: 1 VTE technisch assistent (D1-D3) in statutair
dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE technisch assistent (D1-D3) in contractueel dienstverband
wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: een voltijds technisch assistent in statutair dienstverband is recent uit dienst
getreden. In de toekomst wordt voor deze betrekking voorkeur gegeven aan contractuele
tewerkstelling.
6. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE bestuurssecretaris (A1a-A3a) in statutair
dienstverband wordt toegevoegd aan het organogram. 1 VTE. 1 VTE wordt afgeschaft bij
uitdiensttreding van de huidige titularis.
Motivatie betreffende statuut: omwille van onafhankelijkheid.
Motivatie: de huidige titularis zal dit jaar op pensioen gaan. In het belang van de continuïteit van
de dienst wordt deze betrekking (tijdelijk) dubbel voorzien.
7. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE deskundige infrastructuur (B1-B3) in statutair
dienstverband wordt geschrapt. 1 VTE deskundige infrastructuur (B1-B3) in contractueel
dienstverband wordt bijkomend voorzien.
Motivatie: deze betrekking is voorheen nog niet ingevuld. In de toekomst wordt voor deze
betrekking voorkeur gegeven aan contractuele tewerkstelling.
8. Deelorganogram grondgebiedszaken: 1 VTE deskundige openbare werken (B1-B3) wordt niet
langer uitdovend gezet.
9. Deelorganogram grondgebiedszaken: diensthoofd grondgebiedszaken wordt toegevoegd als lid
van het managementteam.
10. Eerder uitdovend gezette betrekkingen waarvan de titularis intussen uit dienst is getreden
worden geschrapt: 1 VTE administratief assistent onthaal en secretariaat, 1 VTE administratief
medewerker toerisme, 1 VTE technisch medewerker, 1 VTE informaticus statutair.
Gelet op het overleg in het hoger overlegcomité van 24.03.2021 met het tot stand komen van een
gemotiveerd advies als gevolg;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn met referentie ORG.2021 (1) wordt goedgekeurd.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 25.03.2021, waardoor het raadsbesluit genomen in zitting
van 19.12.2019 tot goedkeuring van het gezamenlijk organogram wordt opgeheven met
ingang van 25.03.2021.

Art. 3.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de vergadering om 23.49 uur.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
de algemeen directeur

de voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn

Bruno Claes

Arlette Sannen

