Besluitenlijst van
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van donderdag 21 november 2019
GOEDKEUREN NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VORIGE OCMW-RAAD
1. Goedkeuren notulen en zittingsverslag vorige OCMW-raad
Besluit
Artikel 1
De notulen en het zittingsverslag van de OCMW-raad van 24 oktober 2019 worden
goedgekeurd.

OPENBAAR
PUNTEN TER GOEDKEURING
2. OCMW-personeel - vaststellen definitie dagelijks personeelsbeheer
Besluit
Artikel 1
Het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' wordt vastgesteld als volgt:
1. inzake individueel personeelsbeheer:
 De opmaak van de functiekaarten.
 het toekennen van het opdrachthouderschap.
 Het geven van toestemming voor het ondernemen van dienstreizen en het
bepalen van het meest geschikte vervoermiddel.
 Het beslissen over de aanvragen van een verlofstelsel.
 De individuele weddevaststelling met inbegrip van de aanrekening van de
eventueel meerekenbare relevante beroepservaring.
 Het uitlenen van personeel aan een gebruiker, zonder overdracht van
werkgeversgezag.
 Het oproepen van personeelsleden die permanentie hebben tijdens de
collectieve sluiting van bepaalde diensten.
 De individuele toewijzing van de bevoegdheid van een personeelslid om
elektrische toestellen te bedienen.
 De organisatie van de ziektecontroles.
 Het behandelen van stageaanvragen.
 Het toestaan van cumulatie van beroepsactiviteit buiten de diensturen.
 In het kader van de vaststelling van middelengebruik: het dringend
verwijderen van de personeelsleden van het werk als preventieve maatregel in
het kader van preventie en bescherming op het werk.
2. inzake de toepassing van de rechtspositieregeling:
 De interne organisatie van de evaluatieperiode.
 De interne organisatie van de waarderingscyclus.
 Andere zaken, bepaald en toegewezen in de rechtspositieregeling (bv
overdracht vakantiedagen).
3. inzake de individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming
en evaluatie:
 De individuele opvolging van de evaluatie.
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De individuele opvolging van de gesprekken in het kader van de
waarderingscyclus.
De concrete invulling van het recht en de plicht op vorming.
Beslissen over vormingsaanvragen.

4. inzake collectief personeelsbeheer:
 De regeling van diensturen en prestaties binnen het arbeidsreglement.
 Het vastleggen van vakantieperiodes binnen het kader vastgelegd door het
Vast Bureau.
5. Beslissingen die te maken hebben met de uitvoering van werkgeversgezag:
 het nemen van maatregelen van inwendige orde, teneinde de goede werking
van de dienst te verbeteren en/of te verzekeren.
Artikel 2
De algemeen directeur kan het dagelijks personeelsbeheer toevertrouwen aan andere
personeelsleden.
Artikel 3
De algemeen directeur rapporteert aan het Vast Bureau over het dagelijks
personeelsbeheer.
3. Goedkeuring statutenwijziging W13
Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad gaat akkoord met de statutenwijziging van W13.

PUNTEN TER KENNISNAME
4. Kennisname besluit van de gouverneur m.b.t. goedkeuring van de
OCMW-jaarrekening 2018
Besluit
Enig artikel
De Raad neemt kennis van de goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2018 door de
Gouverneur op 1 oktober 2019.
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