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OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuring notulen van de voorgaande vergadering
De notulen van de voorgaande vergadering op 24 maart 2022 worden goedgekeurd.

2. Jaarverslag 2021 en kwaliteitsplanning 2022 voor CWZ De Bron
Motivering
Aanleiding en context
Jaarlijks maken de erkende woonzorgvoorzieningen voor 15 april een jaarverslag op over hun werking
van het afgelopen jaar en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar.
Juridische grond
 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 ;
 Het decreet betreffende de woonzorg van 15 februari 2019;
 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
voor mantelzorgers en gebruikers.
Argumentatie en advies
Het jaarverslag omvat onder meer een voorstelling van de verschillende woonzorgvoorzieningen van
het Centrum Woonzorg Zele De Bron, een evaluatie van de kwaliteitsplanning van 2021, kenmerken
van de werking en de mate waarin en de diensten hun hulp – en dienstverlening realiseerden, de
omkadering en de werking. Er worden ook een aantal cijfergegevens met betrekking tot de werking in
2021 toegelicht alsook de mededeling van de kwaliteitsplanning voor 2022.
Budget / Visum
Geen visum vereist

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1.
Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd het voorliggend jaarverslag 2021 van het
Centrum Woonzorg Zele De Bron goed te keuren.

3. Ethias : goedkeuring agenda algemene vergadering
Motivering
Aanleiding en context
Het OCMW ontving een brief vanwege Ethias met uitnodiging voor de buitengewone algemene
vergadering van 5 mei 2022 om 10 uur in The President Brussels Hotel , Koning Albert II laan te
1000 Brussel.
De agenda zit in bijlage.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Argumentatie en advies
Aan de raad voor maatschappelijk wordt gevraagd de agenda van deze vergadering goed te
keuren.
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de raad voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de algemene vergadering.
Mevrouw Baek Nina, afgevaardigde voor het OCMW, Smeiersberg 80 te 9240 Zele en de heer Tom
De Graeve, algemeen directeur, Kerkstraat 131 te 9240 Berlare werden door de raad van
maatschappelijk welzijn van 24 januari 2019 reeds respectievelijk aangesteld als lasthebber en als
plaatsvervangend lasthebber voor de duur van de legislatuur.
Budget / Visum
Niet van toepassing

Beslissing
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de agenda van de gewone algemene jaarvergadering
van Ethias cvba. goed.

4. Kennisname ontslag lid van het BCSD en aanstelling van een
nieuw lid.
Motivering
Aanleiding en context
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn ontving een schrijven van mevrouw Bo De
Maesschalck, lid van het BCSD namens fractie CD&V waarbij zij meldt ontslag te nemen met ingang
van 15 april 2022.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Argumentatie en advies






De RvMW dient kennis te nemen van haar ontslag en het nodige te doen voor de
eedaflegging en aanstelling van haar opvolger.
Overeenkomstig artikels 95 en 96 van het decreet lokaal bestuur werd door de CD&V
fractie een nieuwe akte van voordracht ingediend met de voordracht van mevrouw Anne
Catherine Cooreman als nieuw lid van het BCSD.
Uit onderzoek van zijn geloofsbrieven blijkt dat hij aan alle verkiesbaarheidsvereisten voldoet.
De eedaflegging zal plaatsvinden op een later tijdstip ten overstaan van de voorzitter van de
raad voor maatschappelijk welzijn en in het bijzijn van de algemeen directeur.

Budget / Visum
Niet van toepassing

Beslissing
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van mevrouw Bo De Maesschalck
als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met ingang van 15 april 2022.

Artikel 2.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de aanstelling van mevrouw Anne Catherine
Cooreman als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

5. Goedkeuring GSM policy
Motivering
Aanleiding en context
Er is nood aan een duidelijk kader over het toekennen en gebruik van mobiele toestellen, alsook over
de bijhorende abonnementen voor beltegoed en dataverkeer. De huidige hybride werkvormen en de
maatschappelijke evoluties waarin medewerkers hogere verwachtingen stellen aan een mobiel toestel,
leiden tot de nood aan een antwoord vanuit de werkgever. Ook dienen er duidelijke afspraken te
worden gemaakt over de bijdrage van de werkgever en eigen aandeel. In de GSM policy worden
tevens afspraken vastgelegd om op eenduidige wijze het gebruik toe te kennen en op te volgen.

Juridische grond







Decreet Lokaal Bestuur
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
Wet op arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en van 12 november 2010
De beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart 2022 houdende de
goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van gemeente en OCMW
De beslissing van het vast bureau van 19 april 2022 houdende de goedkeuring van de GSM
policy als bijlage bij het arbeidsreglement voor personeel van gemeente en OCMW

Argumentatie en advies





Ontwerptekst in bijlage;
De GSM policy werd gunstig geadviseerd op het HOC van 31 maart 2022, mits de
aanpassingen opgenomen in het protocol;
De GSM policy, inclusief aanpassingen na advies HOC, werd gunstig geadviseerd door het
MAT op 6 april 2022;
Op voorstel van het vast bureau van 11 april 2022 om de GSM policy goed te keuren.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming

Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1
De GSM policy wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Bij een volgende aanpassing van het arbeidsreglement voor het personeel van gemeente en OCMW,
wordt de GSM policy als bijlage toegevoegd.

6. 2de pensioenpijler: Toetreding tot OFP Prolocus
Motivering
Aanleiding en context
Met ingang van 1 januari 2022 hebben Belfius Insurance en Ethias de groepsverzekering voor het
aanvullend pensioen voor contractuele medewerkers (2de pensioenpijler) stopgezet. OFP Provant, een
pensioenfonds opgericht door de provincie Antwerpen, heeft op 17 december 2021 op een algemene
vergadering ingestemd met een statutenwijziging waardoor heel Vlaanderen nu ook in dit
pensioenfonds kan instappen en er werd ook beslist om de naam naar ‘OFP Prolocus’ te veranderen.
De VVSG en de vakbonden (Comité C1) hebben op 30 maart 2022 een akkoord bereikt over het
kaderreglement.

Juridische grond





Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen van 19
november 2008 en bijlagen, M.O. BB 2008/10, BS 7 januari 2009.
Sectoraal akkoord van 8 april 2020 lokale en provinciale besturen 2020.
Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstel van die
pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003.
Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten
gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector,
tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden
binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake
aanvullende 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, BS 17 april 2018.

Argumentatie en advies





Toetredingsakte in bijlage;
De toetreding tot OFP Prolocus werd gunstig geadviseerd op het HOC van 31 maart 2022
(protocol);
De toetreding tot OFP Prolocus werd gunstig geadviseerd door het MAT op 6 april 2022;
Op voorstel van het vast bureau van 11 april 2022 om tot OFP Prolocus toe te treden.

Bespreking
Gezien de bespreking zoals opgenomen in het digitaal zittingsverslag

Stemming
Goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen.

Beslissing
Artikel 1
Kennis genomen wordt van en ingestemd wordt met

•
•

de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de
toetredingsakte van OFP Prolocus;
Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.

Artikel 2
Beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus (Afzonderlijk vermogen
VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te
richten tot OFP Prolocus.
Artikel 3
Ingestemd wordt met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten
voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening
van OFP Prolocus.
Artikel 4
De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon
Artikel 5
Het OCMW-bestuur en het gemeentebestuur vormen samen een zogenaamde MIPS-groep.
Artikel 6
De heer Hans Knop wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP
Prolocus. De heer Johan Anthuenis wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien de heer
Knop niet aanwezig kan zijn.
Artikel 7
De voorzitter van de Raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Namens de Raad Maatschappelijk Welzijn,

Stefan Bogaerts
algemeen directeur wnd.

Maria Verheirstraeten
voorzitter

