
NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  

VAN 24 SEPTEMBER 2020 

 

 

Aanwezig: Jan Stevens, burgemeester; 

Filiep De Vos, Daisy Haydon, Magda Deprez, schepenen; 

Rachida Abid, Mia Deloddere, Guido Callewaert, Rik Buyse, 

Filip Dinneweth, Jan De Potter, Caroline Lannoo, Vincent Herman, 

Frédéric Depypere, Geert Snoeck, Emilie Clinckemaillie, Ellen Rogge, 

Griet Ameye, Benedikt Planckaert, Wout Verheye, Frank Soetaert, 

OCMW-raadsleden; 

Carlos Verbrugghe, voorzitter OCMW-raad; 

Bruno Debrabandere, algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig: Guido Callewaert, OCMW-raadslid afwezig voor agendapunt 1, 2 

 

OPENBARE ZITTING 

1. Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring fysieke zitting raad voor 

maatschappelijk welzijn met beperkt publiek van 24 september 2020 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op de maatregelen van de federale regering met het oog op het beperken van de 

verspreiding van het Covid-19-virus, onder meer via social distancing, en om te voldoen aan 

de wens van de federale regering om te zorgen voor continuïteit van de noodzakelijke 

werking van de overheidsorganen en tegelijk de risico’s tot verspreiding van het Covid-19 

virus te minimaliseren, nam de burgemeester op 15 september 2020 een besluit betreffende de 

zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek zal plaatsvinden in het OC Leieland in 

openbare zitting met beperkt publiek; 

Gelet dat naast de raadsleden, algemeen directeur en gastspreker er maximum 10 personen 

zullen worden toegelaten, pers inbegrepen; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht kennis te nemen van het 

besluit van de burgemeester en zijn goedkeuring te verlenen aan de fysieke zitting van de raad 

voor maatschappelijk welzijn in openbare zitting van 24 september 2020 met beperkt publiek; 

Kennisname besluit burgemeester en goedkeuring met eenparigheid van stemmen fysieke 

zitting. 

BESLUIT:  

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het besluit van de 

burgemeester van 15 september 2020 betreffende de zitting van de gemeenteraad en de raad 

voor maatschappelijk van 24 september 2020. 

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de fysieke zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn in openbare zitting die zal doorgaan op 24 september 2020 in OC 

Leieland te Wielsbeke/Ooigem goed en gaat akkoord met het toelaten van 10 extra personen 

publiek, pers inbegrepen. 

 

 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering - openbare zitting 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 juli 2020 worden goedgekeurd. 

Gelet dat de Vlaams Belang fractie zich onthoudt; 

 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 4 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6667-0771-2922-6356.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6667077129226356


Uitslag van de stemming: 

19 ja-stemmen 

1 onthouding 

 

 

3. Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden  

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, inzonderheid op de artikelen 77 en 78; 

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 

zekerheid; 

Gelet op het protocol 148/2 van 18 juli 2005 houdende het sectoraal akkoord voor de federaal 

gefinancierde gezondheidssectoren – publieke sector, meer bepaald punt 9, waar voor de 

personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen in specifieke plannen 

voor een tweede pensioenpijler voor contractanten werden voorzien; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit 

die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009 

(zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019); 

Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1; 

Gelet op de complexiteit van de opdracht die zal moeten worden uitgevoerd; 

Gelet op het feit dat het nuttig is dat de gemeenten zich verenigen om betere voorwaarden te 

verkrijgen; 

Gelet op de ervaring van de DIBISS en diens rechtsopvolger, de Federale Pensioendienst, bij 

het uitschrijven van een gemeenschappelijke opdracht; 

Gelet op artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een 

opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk; 

Gelet op het sectoraal akkoord 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 april 2020; 

Gelet op het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité 

van 1 juli 2020; 

Gelet op het voorstel van 07 juli 2020 van het vast bureau; 

Gelet op de intentieverklaring van het vast bureau van 15 september 2020 om een aanvullend 

pensioenstelsel in te voeren en om de Federale Pensioendienst aan te stellen als 

opdrachtencentrale; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht een aanvullend pensioenstelsel 

in te voeren voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2020; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn voert een aanvullend pensioenstelsel in voor 

zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2020. 

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het kaderreglement tweede 

pensioenpijler contractanten van 9 december 2009 (en zoals van toepassing vanaf 1 januari 

2019), dat in bijlage wordt toegevoegd. 

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn is de inrichter van het aanvullend 

pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden. 

Artikel 4: De pensioentoelage bedraagt 2,5% van het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 5: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het pensioenreglement, met name dit 
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raadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter 

beschikking van zijn contractuele personeelsleden. 

Artikel 6: De raad voor maatschappelijk welzijn gaat ermee akkoord dat de Federale 

Pensioendienst optreedt als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de wet van 15 

juni 2006 om in deze een overheidsopdracht uit te schrijven en te beslissen over de gunning 

aan een verzekeringsinstelling die belast wordt met de uitvoering van de pensioentoezegging 

voor de contractanten (tweede pensioenpijler). De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het 

voorliggende bestek, opgemaakt door de Federale Pensioendienst/ DIBISS in haar 

hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed en bekrachtigt de gunning door de Federale 

Pensioendienst/ DIBISS aan de tijdelijke handelsvennootschap ‘Belfius Insurance – Ethias – 

lokale contractanten’. 

Artikel 7: De raad voor maatschappelijk welzijn geeft aan het contractueel aangestelde 

personeelslid dat op 1 juli 2020 in dienst is, een inhaaltoelage voor de diensttijd die vóór die 

datum effectief gepresteerd werd en waarvoor het personeelslid pensioengerechtigd jaarloon 

ontvangen heeft. De periode die voor de inhaaltoelage in aanmerking wordt genomen, loopt 

vanaf de datum van aanwerving als contractant bij het bestuur, maar is maximaal beperkt tot 1 

januari 2020. Deze inhaaltoelage bestaat uit een eenmalige koopsom gelijk aan het 

toelagepercentage op het pensioengevend jaarloon (2,5%) vermenigvuldigd met 6 maanden in 

aanmerking genomen gepresteerde diensttijd, gedeeld door 12. 

 

 

4. Kennisname jaarverslag WZC Ter Lembeek + toelichting 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het jaarverslag woonzorgcentrum 2019; 

Overwegende dat het jaarverslag 2019 wordt toegevoegd aan de beslissing en er onderdeel 

van uitmaakt; 

Gelet op de toelichting van het jaarverslag aan de hand van een PPT door Dirk Cottenier, 

koepelverantwoordelijke ouderenzorg; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag woonzorgcentrum 2019. 

 

 

5. Kennisname jaarverslag sociale dienst + toelichting 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het jaarverslag sociale dienst 2019; 

Overwegende dat het jaarverslag 2019 wordt toegevoegd aan de beslissing en er onderdeel 

van uitmaakt; 

Gelet op de toelichting van het jaarverslag aan de hand van een PPT door Dirk Cottenier, 

koepelverantwoordelijke ouderenzorg; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2019 van de sociale dienst. 
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6. Kennisname jaarverslag dienst ouderenzorg + toelichting 

De raad voor maatschappelijk welzijn, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het jaarverslag ouderenzorg 2019; 

Overwegende dat het jaarverslag 2019 wordt toegevoegd aan de beslissing en er onderdeel 

van uitmaakt; 

Gelet op de toelichting van het jaarverslag aan de hand van een PPT door Dirk Cottenier, 

koepelverantwoordelijke ouderenzorg; 

Gelet dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht hiervan kennis te nemen; 

Waarvan kennisname. 

BESLUIT: 

Enig artikel: De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag ouderenzorg 2019. 

 

 

 

 

Aldus gedaan en goedgekeurd. 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn: 

Bij bevel: 

 

Bruno Debrabandere 

Algemeen directeur 

 

 

Carlos Verbrugghe 

Voorzitter raad voor 

maatschappelijk welzijn 
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