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Zitting van de OCMW-raad 

25 juni 2020 – vergadering in OC Rozenhof (social distancing) 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter; 

 Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle en Kurt Fon-
teyne, Schepenen; 

Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, Van Cauwenberghe Oli-
vier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, 
De Donder Sven, De Wulf Nico en Baert Leen, Raadsleden; 

An Buysschaert, Algemeen Directeur. 

DAGORDE : 

1. Notulen vorige vergadering. Goedkeuring. 

2. Algemeen bestuur. Organisatiebeheersing. 

a. Jaarlijkse rapportering. Aktename.  

b. Rapportering klachtenbehandeling. Aktename. 

c. Audit budgetbeheer. Resultaten opvolging aanbevelingen. Aktename. 

3. Algemeen bestuur. Personeel. Aanpassing rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

4. Algemeen bestuur. Personeel. Verhogen bijdragepercentage 2e pensioenpijler. Goedkeuring. 

5. Wonen en leefomgeving. Energieleveringen. Samenaankoop van elektriciteit en aardgas door 
de gemeente, het OCMW en de politiezone voor hun gebouwen en installaties en voor de open-
bare verlichting vanaf 1 januari 2021. Overdracht van bevoegdheid aan de gemeente m.b.t. het 
afsluiten van de overeenkomsten met het VEB. 

6. Algemene financiering. Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025. 
Goedkeuring. 

1. 

De OCMW-raad, 

keurt de notulen van de zitting van 28 mei 2020 éénparig goed.  

2. a. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 219; 

Gelet op het feit dat de algemeen directeur jaarlijks aan het college van burgemeester en 

schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over 
de organisatiebeheersing dient te rapporteren en dit uiterlijk voor 30 juni moet gebeuren; 

Gelet op het kader en charter organisatiebeheersing dat de raad in zitting van 24 oktober 
2019 goedkeurde; 

Na beraadslaging; 
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BESLUIT  

Art.1. Akte te nemen van de rapportering organisatiebeheersing 2019. 

2. b.  

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 303 § 3; 

Gelet op het reglement inzake klachtenbehandeling zoals goedgekeurd op de OCMW-raads-
zitting van 26 september 2019; 

Overwegende dat het reglement inzake klachtenbehandeling in artikel 4 stelt dat er jaarlijks 
over de behandelde klachten gerapporteerd wordt aan het college van burgemeester en schepenen, 
het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad; 

Overwegende dat onderhavige rapportering de periode tussen 1 oktober 2019 en de datum 
van huidige zitting beslaat; 

Gelet op het voorstel om de rapportering klachtenbehandeling jaarlijks samen met de rappor-
tering organisatiebeheersing te agenderen op de respectievelijke beleidsorganen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT: 

Art.1. Akte te nemen van de rapportering klachtenbehandeling 2019. 

2. c.  

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 221; 

Gelet op het auditrapport van 22 februari 2019 betreffende het budgetbeheerproces in het 
OCMW van Wortegem-Petegem uitgevoerd door Audit Vlaanderen; 

Overwegende dat Audit Vlaanderen de geformuleerde auditaanbevelingen opvolgt; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT  

Art.1. Akte te nemen van de opvolging van de aanbevelingen uit de audit budgetbeheer van Audit 
Vlaanderen. 

3. 

De OCMW-raad  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zijn latere wijzigingen en zijn uit-
voeringsbesluiten; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 met betrekking tot de 
rechtspositieregeling voor lokale besturen en latere wijzigingen; 



107 
 

Gelet op de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 
houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilsering van de opname van thematische verlo-
ven; 

Gelet op de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende 
sociale bepalingen, wat het ouderschapsverlof betreft;  

Gelet op de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de  
versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof zoals gewijzigd door 
de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale lasten; 

Gelet op de wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen; 

Gelet op het decreet van 21 december 2018 houdende wijziging van regelgeving betreffende 
politiek verlof; 

Gelet op de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers; 

Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel van de lokale en provin-
ciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

Gelet op de omzendbrief sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 
28 mei 2020; 

Gelet op het raadsbesluit van 23 juni 2011 houdende de goedkeuring van de rechtspositiere-
geling voor het OCMW-personeel en latere wijzigingen; 

Overwegende dat de lokale rechtspositieregeling in overeenstemming dient gebracht te wor-
den met de gewijzigde reglementering en het sectoraal akkoord van 2020; 

Gelet op het advies van het managementteam van 27 april 2020; 

Gelet op het in het BOC van 24 juni 2020 tot stand gekomen protocol met de vakorganisaties 
omtrent deze aanpassingen; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2020 houdende de aanpassing aan de re-
cente wetgeving en diverse wijzigingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat op basis van art. 186 van het Decreet lokaal bestuur voor het gemeenschap-
pelijk OCMW-personeel, dat de rechtspositieregeling van de gemeente volgt, deze wijziging onmid-
dellijk ingaat; 

Dat het is wenselijk om, zoals ook steeds in het verleden toegepast, ook voor het niet-gemeen-
schappelijk personeel dezelfde regeling aan te houden en de gemeentelijke rechtspositieregeling 
ook voor het specifiek OCMW-personeel toe te passen voor wat betreft deze wijzigingen; 

BESLUIT : met algemeenheid van stemmen.  

Art. 1. Het besluit van de OCMW-raad van 23 juni 2011 houdende de rechtspositieregeling voor het 
OCMW-personeel en alle latere wijzigingen worden opgeheven met ingang van heden. 

Art. 2. De als bijlage aan dit besluit gevoegde rechtpositieregeling voor het personeel van het 
OCMW- Wortegem-Petegem en de bijhorende bijlagen worden goedgekeurd.  

Art. 3. Deze nieuwe rechtspositieregeling gaat in op heden. 

Art. 4 – §1.  Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet 
 lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van het OCMW. 
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§2.  In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthou-
dende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht van de 
bekendmaking van dit besluit.  

4. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 zijn latere wijzigingen en 
zijn uitvoeringsbesluiten, in zonderheid op de artikelen 40 en 41; 

Gelet op de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belasting-
stelsel van de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in 
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 (zoals van toepassing vanaf 1 januari 
2019); 

Gelet op het sectoraal akkoord voor het jaar 2020 voor het personeel van de lokale en pro-
vinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 8 april 2020; 

Gelet op de omzendbrief sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen van 
28 mei 2020; 

Gelet op de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 
pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheids-
diensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van 
het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen 
inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen; 

Gelet op de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van 
diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssec-
tor, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden bin-
nen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvul-
lende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het 
Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen; 

Overwegende dat het OCMW op 23 september 2010 besliste tot invoering van een aanvul-
lend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2010; dat de 
werkgeversbijdrage toen werd vastgesteld op 2% van het pensioengevende jaarloon; 

Overwegende dat het sectoraal akkoord 2020 oplegt dat de minimale bijdragevoet van de 
tweede pensioenpijler van het contractuele personeel van lokale en provinciale besturen vanaf 1 
januari 2020 2,5% bedraagt;  

Overwegende dat het bestuur wil genieten van de korting op de responsabiliseringsbijdrage 
zoals voorzien in de hierboven vernoemde wetten van 24 oktober 2011 en 30 maart 2018; 

Overwegende dat om deze korting te kunnen genieten de minimale bijdrage in een pensioen-
stelsel van het type vaste bedragen vanaf 1 januari 2020 2,5 % bedraagt en vanaf 1 januari 2021 3%; 

Overwegende dat aldus een verhoging van de werkgeversbijdrage met 0,5% van het pensi-
oengevend jaarloon wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 
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en een verhoging van de werkgeversbijdrage met 1% met ingang van 1 januari 2021; 

Overwegende dat deze verhoging van de werkgeversbijdrage werd behandeld op het bijzon-
der comité van 24 juni 2020; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen. 

Art. 1. De OCMW-raad verhoogt de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler met 0,5% 
(zijnde tot 2,5 %) vanaf 1 januari 2020 voor alle contractuele medewerkers en verhoogt de 
pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler met 1% (zijnde tot 3 %) vanaf 1 januari 2021. 

Art. 2. 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 burgemeester. 

5. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 47 
en 48; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en op de latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald op de artikels 326 
tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, en op de latere wijzigingen, en op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Overwegende dat, door de liberalisering van de energiemarkt, de wet op de overheidsop-
drachten ook van toepassing is op de levering van elektriciteit en aardgas; 

Overwegende dat de contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gebou-
wen en installaties van de gemeente, het OCMW en de politiezone en voor de openbare verlichting 
in het verleden werden afgesloten via een gezamenlijke aankoopprocedure georganiseerd door 
Eandis (nu Fluvius); 

Overwegende dat de huidige leveringscontracten ten einde lopen op 31 december 2020; 

Overwegende dat Fluvius per brief d.d. 25 februari 2020 liet weten geen samenaankoop ener-
gie meer te organiseren; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 47 van de wet op de overheidsopdrachten van 17 
juni 2016, aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale vrij-
gesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;  
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Overwegende dat het Vlaams Energiebedrijf (VEB) krachtens het decreet van 15 juli 2011 op-
treedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het 
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 47 §2 van de wet 
op de overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

Gelet op het voorstel van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 86C bus 301, 1000 Brus-
sel, d.d. 11 mei 2020; 

Gelet op de principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 
2020 om voor de aankoop van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2021 in te stappen in het aan-
bod energielevering van het VEB; 

Gelet op 

-  het voorstel van overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit door het VEB aan ge-
meente Wortegem-Petegem 

-  het voorstel van overeenkomst voor de levering van aardgas door het VEB aan gemeente Wor-
tegem-Petegem; 

Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect op de prijs bereikt kan worden als verschil-
lende besturen op het grondgebied van de gemeente gezamenlijk de overeenkomsten afsluiten; 

Na beraadslaging; 

Art.2. BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.3. De gemeente Wortegem-Petegem wordt, conform artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 in-
zake overheidsopdrachten, aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW van Wor-
tegem-Petegem op te treden om de overeenkomsten af te sluiten met het Vlaams Energie-
bedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2021. 

Art.4. De machtiging bedoeld in artikel 1 geldt voor de overeenkomsten zoals ze aan het OCMW 
werden meegedeeld en middels dit besluit worden goedgekeurd. 

Art.5. Het OCMW verbindt er zich toe om zelf de aan haar gerichte facturen betreffende haar eigen 
afnamepunten voor elektriciteit en aardgas tijdig te betalen aan het VEB. 

Art.6. Het OCMW en de leverancier zullen geschillen m.b.t. de leveringen op de afnamepunten van 
het OCMW via minnelijke onderhandelingen pogen op te lossen. In geval geen minnelijke op-
lossing gevonden wordt, vrijwaart het OCMW de gemeente integraal voor de geschillen m.b.t. 
leveringen op haar afnamepunten. 

Art.7. In geval van een betwisting m.b.t. de in deze beslissing bedoelde opdrachten, anders dan on-
der art. 4 (afnamepunten van het OCMW), is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten 
in verhouding tot haar aandeel in de overeenkomsten. Daartoe vrijwaart het OCMW de ge-
meente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht. 

Art.8. Een afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

6. 

De OCMW-raad,  

In openbare zitting vergaderd; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid op de artikelen 40 
(gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid t.a.v. gemeentelijke aangelegenheden) 
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en 41 (bevoegdheden die niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toe-
vertrouwd); 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, Titel 4, inzake de beleids- en be-
heerscyclus voor de gemeente en het O.C.M.W., inzonderheid op de artikelen 249 tot en met 258; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheers-
cyclus van de lokale besturen, en latere wijzigingen, betreffende de regels van BBC2020 boekhou-
ding, de beleidsrapporten en de toelichtingen; 

Gelet op de MB van 26 juni 2018 en 12 september 2018 inzake vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering 
van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen; 

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 
van lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus; 

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 door respectievelijk de gemeente- 
en OCMW-raad in zitting van 19 december 2019; 

Dat het meerjarenplan en haar aanapssingen bestaat uit een strategische nota (doelstellin-
gen en acties), een financiële nota (financiële vertaling van de strategische nota) en een toelichting; 

Overwegende dat de gemeente en het O.C.M.W. geen afzonderlijke planningsdocumenten 
meer moet opmaken. Het meerjarenplan 2020-2025 is een geïntegreerd meerjarenplan waarin be-
leidsdoelstellingen, acties en ramingen van zowel de gemeente als van het O.C.M.W. opgenomen 
worden; 

Gelet op het ontwerp van de geïntegreerd meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 dat con-
form de wettelijke bepalingen 14 dagen voor de bespreking op de gemeente- en O.C.M.W.-raad aan 
de raadsleden werd bezorgd; 

Dat de meerjarenplanaanpassing minstens bestaat uit een aangepaste financiële nota (finan-
ciële vertaling van de strategische nota), een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strate-
gische nota (doelstellingen en acties); 

Dat het geïntegreerd meerjarenplan en haar aanpassingen leidt tot één financieel evenwicht. 
Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer.  De vaststelling van de meerjaren-
planaanpassing gebeurt door zowel door de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad 
waarna de meerjarenplanaanpassing definitief is vastgesteld; 

Gelet op het overleg met het managementteam op 8 juni 2020 overeenkomstig artikel 171  § 
4, 3de lid van het decreet lokaal bestuur; 

Overwegende dat de geconsolideerd meerjarenplanaanapssing voldoet aan het decretaal ge-
normeerde toestands- en structureel financieel evenwicht; 

Dat zij een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancie-
ringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan voorlegt; 

Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 

Gelet op het audio-zittingsverslag; 

BESLUIT : met 11 stemmen voor (Open VLD) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) en 5 onthoudingen 
 (N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) 
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Art.1. . De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 deel 
ocmw vast. 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter OCMW-raad,  

 

 

 

An Buysschaert.  Koen Desloovere.  


