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OCMW-Raad - 21/12/2020 - Besluitenlijst 

 

 
Aanwezig:  
Monique Bertier: voorzitter; 

Lode Morlion: burgemeester; 

Johan Matthys, Wout Cornette, Lieve Castryck: schepenen; 

Frank De Poortere, Geert Beeckaert, Anne Vandeputte, Lyn Cailliau, Ignace Lootvoet, Jan Deheegher, Isabelle Hennebel, 

Marie-Hélène Mabesoone: ocmw-raadsleden; 

Dirk Ackerman: Algemeen directeur 

 

Openbare zitting 
1.  Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 19 november 

2020. 
goedgekeurd 

 

2.  Vaststelling aanpassing 2, meerjarenplan 2020-2025 (budgetjaar 2021). 
De aanpassing nr. 2 van het strategisch meerjarenplan 2020-2025, volgens bijlage, goed te keuren voor wat betreft 

het gedeelte van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn: 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

beschikbaar budgettair 

resultaat 

124.032 101.281 53.778 209.958 72.578 435.666 

autofinancierings-marge 363.583 351.844 470.990 480.574 543.566 612.835 

gecorrigeerde auto-

financieringsmarge 

504.069 429.184 526.920 522.289 597.148 769.547 

 

3.  OCMW-personeel - uitvoering maatregelen sectoraal akkoord 2020. 
uitvoering maatregelen sectoraal akkoord: 

per VTE worden voor 2020 volgende vergoedingen toegekend: 

- 250,00 euro maaltijdcheques 

- 50,00 euro lokale handelaarsbonnen 

 

4.  OCMW-personeel - aanpassing werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques. 
verhoging werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques naar 5,91 euro vanaf 01.01.2021 en naar 6,91 vanaf 

01.01.2022 - persoonlijke werknemersbijdrage blijft 1,09 euro/cheque 

 

5.  OCMW-personeel - aanpassing aanvullend pensioenstelsel voor contractuele 

personeelsleden. 
aanpassing als volgt: 

vanaf 01.01.2010 bedraagt de pensioentoelage 2,00% 

vanaf 01.01.2020 bedraagt de pensioentoelage 2,50% 

vanaf 01.01.2021 bedraagt de pensioentoelage 3,00% 

 

6.  Goedkeuring organisatiebeheersingssysteem. 
het algemeen kader voor de organisatiebeheersing vastgesteld door de algemeen directeur wordt 

goedgekeurd. 

 

7.  Goedkeuring beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor een 

geïntegreerd personeelsbeleid. 

 

8.  Goedkeuring pachtoverdracht voor een percelen wei- en bouwland van dhr. Torrelle 

Geert en mevr. Vandewynckel Sabine naar dhr. Torrelle Wannes. 
goedkeuring pachtoverdracht 
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9.  Kennisname pachtoverdracht voor een perceel wei- en bouwland van dhr. en mevr. 

Sampers Hubert en Rosseel Lena naar dhr. en mevr. Sampers Filip en Delva Ellen. 
goedkeuring pachtoverdracht 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 

L. Morlion 

Burgemeester 

 


