Provincie OOST-VLAANDEREN

BESLUITENLIJST VAN DE OCMW-RAAD

OCMW Zelzate

Zitting van 25 januari 2021
Gepubliceerd op 3 februari 2021

(OPENBARE) ZITTING

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 15 januari 2021 werd de vergadering van de raad voor maatschappelijk
welzijn digitaal gehouden via videoconferentie. De vergadering werd wel gelivestreamd, zodat de openbaarheid ervan verzekerd is.

Dagorde punt 1:

Notulen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14 december 2020.

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de openbare zitting van de OCMW-raad van 14 december 2020.

Dagorde punt 2:

Wijziging organogram en personeelsformatie.

De wijzigingen aan de personeelsformatie en aan het organogram, zoals in bijlage toegevoegd, worden goedgekeurd.
PERSONEELSFORMATIE
Functie
Algemeen directeur
gemeenschappelijke functie gemeente en OCMW decretale graad
Financieel directeur
gemeenschappelijke functie gemeente en OCMW decretale graad
Stafmedewerker
Hoofdmaatschappelijk werker (nieuw)
Deskundige organisatiebeheer & -beheersing
Maatschappelijk werker
Centrumleidster
Coördinator KDV/IBO
Locatieverantwoordelijke IBO
Kinderverzorgster KDV / Begeleid(st)er IBO
Animator
Administratief medewerker
Technisch assistent
Technisch beambte
Technisch beambte schoonmaak/logistiek
Technisch beambte schoonmaak/kapster
Technisch beambte KDV/IBO
Polyvalent bediende

Niveau

A1a-A3a
B4-B5
B1-B3
B1-B3
B4-B5
B1-B3
C4-C5
C1-C2
C1-C3
C1-C3
D1-D3
E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3
E1-E3

Personeelskader
Statutair
Contractueel

1
1
1
1 (- 1)
1

2.3

1
1

6.8 (+ 1)
1
1
21.85
1
7
5
2
1.5
1
3.75
1

OVERGANGSFORMATIE
UITDOVENDE FUNCTIES
Functie
Technisch beambte
E1-E3
1 functie van technisch beambte E1-E3 blokkeert 1 functie van technisch assistent D1-D3
WOONZORGCENTRUM – STATUTAIR UITDOVENDE FUNCTIES
Functie
Afdelingshoofd
Gebrevetteerde verpleegkundige
Zorgkundige
Kok

Personeelskader
Statutair
Contractueel
1

Personeelskader
Statutair
Contractueel
C4
C4
C2
C3

1
1
2
0.5

Dagorde punt 3:

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het agentschap zorg en gezondheid
houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse
regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken.

De raad voor maatschappelijk welzijn geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen in het kader van het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken – optie 1.

Dagorde punt 4:

Uitvoering deelakkoord VIA 6 koopkrachtmaatregelen publieke sector - goedkeuring en vaststelling.

Aan de personeelsleden van het woonzorgcentrum en van de andere bij de zesde staatshervorming geregionaliseerde voorzieningen
in de ouderenzorg en aan de personeelsleden van voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren, wordt een
onmiddellijke eenmalige koopkrachtverhoging toegekend.
Dit gebeurt door middel van een eenmalige aanvulling aan de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2020 als volgt:
•

•

voor het personeel van het woonzorgcentrum:
•
een verhoging van het forfaitair gedeelte tot 1.288,43 euro;
•
een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6% van het jaarsalaris.
voor het personeel van de erkende voorzieningen die behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren:
•
een verhoging van het variabel gedeelte tot 3,6%.

De verhogingen mogen in het totaal nooit leiden tot een eindejaarstoelage die hoger is dan een twaalfde van het jaarsalaris.
De eenmalige aanvulling op de eindejaarstoelage 2020 zal in de loop van de maand januari 2021 uitbetaald worden maar moet
beschouwd worden als deel uitmakend van de eindejaarstoelage 2020. De referentieperiode voor het supplement is dezelfde als
voor de eindejaarstoelage 2020.
Van onderhavige beslissing wordt een beknopte omschrijving opgenomen in de lijst die in het kader van het bestuurlijk toezicht en in
het kader van de bekendmakingsverplichting via de webtoepassing van het OCMW wordt bekendgemaakt door de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

De wnd. algemeen directeur,
Christine Coone

De voorzitter,
Dirk Goemaere

