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DAGORDE : WIJZIGING VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET OCMW-PERSONEEL

De raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 mbt de organisatie van de OCMW’s ;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandatenstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten
van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen ;
Gelet op wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 24.05.2017 houdende de goedkeuring van de
rechtspositieregeling van toepassing op het OCMW-personeel ;
Overwegende dat de aanpassingen aan de rechtspositieregeling tot stand gekomen zijn na onderling
overleg tussen het managementteam van gemeente en OCMW;
Overwegende dat andere wijzigingen ingegeven zijn door :





De nood aan een gezamenlijk document voor gemeente en OCMW
Wijzigingen in de werking voortvloeiend uit de hogere regelgeving (Besluit Vlaamse
Regering rechtspositieregeling, reïntegratieprocedure, …) of op vraag van de personeelsdienst
(selectieprocedures) ;
Verduidelijkingen op vraag van de personeelsdienst

Gelet op het voorontwerp van de rechtspositieregeling opgemaakt door het gezamenlijk
managementteam op 12 april 2018;
Overwegende dat de rechtspositieregeling voornamelijk aangepast wordt omwille van de
inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur op 25 februari 2018 en de integratie gemeente en
OCMW;
Gelet op het proces-verbaal van het bijzonder onderhandelingscomité van 18 mei 2018;

Gelet op het gunstig advies door het college van burgemeester en schepenen dd 16.05.2018 ;
9 Stemmen voor : Marc Deteye, Hubert De Spiegeleer, Marleen Merckaert, Christophe Neyt, Rita
Paindavin, Kurt Penninck, Stefaan Saeys, Gilbert Van Hautte, Renelde Wielant
BESLUIT :
Artikel 1. :

De aangepaste rechtspositieregeling, van toepassing op het OCMW-personeel l,
omvattende 298 artikelen en 3 bijlagen (diplomavoorwaarden, uitgewerkte
salarisschalen en een overzichtstabel van de verloven en afwezigheden) die als bijlage
integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd en treedt in werking vanaf
1 juni 2018.

Artikel 2. :

De nieuwe salarisschalen voor de functies algemeen directeur, adjunct-algemeen
directeur en financieel directeur zoals vermeld onder bijlage II van de
rechtspositieregeling worden expliciet goedgekeurd.

Artikel 3. :

Een afschrift van de wijzigingen in de rechtspositieregeling zal worden overhandigd
aan het OCMW-personeel

Artikel 4. :

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provinciegouverneur van de
provincie Vlaams-Brabant met het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.

De secretaris
(g.)F. DE SMET

De secretaris

F. DE SMET

Namens de Raad

Voor eensluidend afschrift

De voorzitter
(g.) M. DETEYE

De voorzitter

M. DETEYE

