Zitting van 04 november 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Tonny Berteloot, Voorzitter OCMW-Raad
Koenraad Degroote, Burgemeester
Ives Lambrecht, Philip Vanhaesebrouck, Rita Delmotte, Schepenen
Bart De Keukeleire, Voorzitter BCSD
Luc Vercaemer, Stefan Bonne, Gunther Simoens, Annie Verschuere,
Aniek Van de Velde, Bernard Vandaele, Joke Vandemaele, Philippe
Wyffels, Vicky De Rijcke, Lennart Vanquickenborne, OCMW RAAD
Sofie De Clerck, Algemeen directeur
Charlotte Vandemoortele, Patrick Bearelle, Tim Van Rijckeghem,
OCMW RAAD

DE RAAD
Betreft: 1. Goedkeuren van het verslag van de vorige zitting
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni
2020;
BESLIST
Enig artikel: het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni
2020 wordt goedgekeurd.
DE RAAD
Betreft: 2. Kennisname managementrapport 2de kwartaal 2020
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in
het bijzonder artikel 77 en 177;
Gelet op het managementrapport van het 2de kwartaal 2020, zoals opgemaakt door de
financieel directeur op 23 september 2020 en toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar
rapporteert aan de raad voor maatschappelijk welzijn over de aangelegenheden vermeld
in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het voorliggend rapport minstens een overzicht omvat van de
thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole alsook de evolutie van de
budgetten;
Gelet op de toelichting door schepen van financiën Philip Vanhaesebrouck;
BESLIST
Enig artikel: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het managementrapport
van het 2de kwartaal 2020 bevattende een financiële rapportering met betrekking tot de

thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de budgetten,
de visumverplichting, het debiteurenbeheer en de financiële risico's van het OCMW, zoals
opgemaakt door de financieel directeur op 23 september 2020.
DE RAAD
Betreft: 3. Opvolgingsrapportering BBC 2020
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, in
het bijzonder artikel 171, 176 en 263;
Gelet op het voorgelegde opvolgingsrapport dat het gerealiseerde beleid tot en met het derde
kwartaal van 2020 bevat, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de opvolgingsrapportering het gerealiseerde beleid van het lopende jaar
vergelijkt met het geplande;
Overwegende dat de raadsleden de mogelijkheid hebben om op te volgen hoe ver het staat
met de uitvoering van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in het (aangepaste)
meerjarenplan zijn opgenomen;
Overwegende dat ze de rapportering in de eerste plaats gericht is op de opvolging van de
prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering en de stand van zaken van
de prioritaire acties of actieplannen uit het meerjarenplan;
Overwegende dat de opvolgingsrapportering de raadsleden moet toelaten om ook de evolutie
van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en dat ze daarom ook
overzichten over de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten ontvangen;
Overwegende dat de raadsleden zo de gerealiseerde bedragen tussentijds kunnen vergelijken
met de ramingen in het (aangepaste) meerjarenplan en de benutting van de
kredieten kunnen opvolgen;
Overwegende dat dit cijfermatige gedeelte minstens de volgende elementen bevat:
 het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het
lopende jaar volgens hun functionele aard, opgesteld volgens het schema J1
(zie bijlage 1);
 het vergelijkend overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en
uitgaven voor het lopende jaar volgens hun economische aard, ingedeeld conform de
rubrieken van het schema T2 (zie bijlage 2);
Overwegende dat de opvolgingsrapportering melding moet maken van de eventuele
wijzigingen in de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft bij de opmaak
van het planningsrapport waarover het tussentijds rapporteert;
Overwegende dat hetzelfde geldt voor de financiële risico’s;
Overwegende dat de bovenvermelde minimaal verplichte elementen kunnen aangevuld
worden met alle bijkomende informatie die relevant is voor de raadsleden;
Overwegende dat de raad ook bijkomende inhoudelijke aspecten kan aanreiken waarover het
een periodieke rapportering wil krijgen en dat de raad daarbij ook kan bepalen in welke vorm
dat moet gebeuren;
Overwegende dat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd lokaal sociaal beleid voeren
en dat ze werken met een geïntegreerde planning en gezamenlijke beleidsrapporten opstellen;
Overwegende dat het bijgevolg logisch is dat ze aan de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn één gezamenlijke opvolgingsrapportering presenteren die een beeld
geeft van de uitvoering van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties) van de
gemeente en het OCMW en de financiële weerslag daarvan;
BESLIST

Enig artikel: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de voorgelegde
opvolgingsrapportering tot en met het derde kwartaal van 2020.
DE RAAD
Betreft: 4. Huis van het Kind: goedkeuring subsidiereglement voor herbruikbare luiers
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het subsidiereglement herbruikbare luiers goedgekeurd door de OCMW-raad van 16
oktober 2019;
Gelet op het advies van het bijzonder comité voor de sociale dienst om artikel 9 van het
subsidiereglement aan te passen;
Gelet op het ontwerp van het aangepaste subsidiereglement en aanvraagformulier, toegevoegd
als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat het soms moeilijk is om de aanvraag van de subsidie te doen binnen de 3
maanden na de aankoop van het materiaal;
Overwegende dat de subsidie kan aangevraagd worden tot het kind 3 jaar wordt en het
bijgevolg niet logisch is dat het aankoopbewijs niet ouder mag zijn dan 3 maanden;
Overwegende dat het bijzonder comité voor de sociale dienst adviseert om artikel 9 van het
subsidiereglement aan te passen;
Overwegende dat vanaf 2020 jaarlijks kredieten zullen voorzien worden op het budget om de
subsidie voor herbruikbare luiers toe te kennen volgens de bepalingen van huidig reglement;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: het subsidiereglement voor herbruikbare luiers en het
aanvraagformulier, goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 oktober
2019, worden aangepast zoals opgenomen in bijlage.
Artikel 2: het aangepaste reglement treedt in werking met ingang van 4 november 2020.
DE RAAD
Betreft: 5. Aanvraag trekkingsrecht subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 17 december 2020 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een
specifieke subsidie aan de Vlaamse gemeenten en OCMW's en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen;
Gelet op de beslissing van het vast bureau van 18 september 2020 betreffende de goedkeuring
van de aanvraag van het trekkingsrecht subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget
voor kwetsbare doelgroepen;
Overwegende dat de corona pandemie financiële problemen met zich meebrengt door een
inkrimping van het inkomen en/of het duurder worden van consumptiegoederen;
Overwegende dat voor het begrotingsjaar 2020 een subsidie van maximaal € 15.000.000
toegekend wordt aan de gemeenten of OCMW's van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, waarvan € 14.250.000 gaat naar de Vlaamse gemeenten of
OCMW's en € 750.000 wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het bedrag voor de gemeenten of de OCMW's verdeeld wordt als volgt: één
derde op basis van het aantal inwoners van de gemeente en twee derde evenredig op basis van
diverse sociale maatstaven zoals het aantal personen met een voorkeursregeling in de
ziekteverzekering, aantal sociale huurappartementen, het gemiddeld aantal personen dat recht
heeft op een leefloon over drie jaar, ... ;
Overwegende dat het maximale trekkingsrecht voor Dentergem een bedrag van € 12.249,19
betreft;
Overwegende dat de subsidie betrekking heeft op een periode van 01/06/2020 tot en met
31/12/2021;
Overwegende dat de subsidie dient ter financiële ondersteuning van een bestaand of nieuw
lokaal waardebonnensysteem om kwetsbare doelgroepen die verkeren in financiële armoede
of die ten gevolge van COVID-19 in financiële armoede dreigen terecht te komen, tijdelijk
een extra consumptiebudget aan te bieden in lokale handelszaken of organisaties;
Overwegende dat Dentergem het systeem van de Dentergembon kan hanteren als bestaand
lokaal waardebonnensysteem gezien dit geen enkele stigmatisering met zich meedraagt;
Overwegende dat de indirecte kosten en overheadkosten verbonden aan de uitgifte van de
bonnen niet in aanmerking komen;
Overwegende dat de Vlaamse gemeenten en OCMW's de afbakening van kwetsbare
doelgroepen en van de lokale handelszaken definiëren op basis van de plaatselijke noden;
Overwegende dat Dentergem de volgende doelgroepen als 'kwetsbaar' afbakent:
 personen met een leefloon of equivalent leefloon
 personen met een laag loon of lage uitkering (bedrag leefloon +10%)
 personen met een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, niet
verblijvend in een instelling
 personen met een inkomensgarantie voor ouderen, niet verblijvend in een instelling
 personen in budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling
 personen die gerechtigd zijn op voedselhulp via 'Alle beetjes helpen' Dentergem
Overwegende dat Dentergem de lokale handelszaken afbakent op basis van de deelnemende
handelaars aan de Dentergembon;
Overwegende dat de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, het
gebruik en de validering van de bonnen autonoom wordt bepaald door de Vlaamse gemeenten
of OCMW's;
Overwegende dat het aanvraagformulier ten laatste op 30/09/2020 verstuurd moest worden en
het vast bureau daarom reeds een principiële goedkeuring gaf in de zitting van 18 september
2020;
Overwegende dat 90% van de subsidie uitbetaald wordt uiterlijk op 31/12/2020 en het saldo
van 10% na voorlegging aan en goedkeuring door de gesubsidieerde entiteit van een
financiële en functionele verantwoording ten laatste uitbetaald op 31/12/2022;
Overwegende dat de financiële verantwoording bestaat uit een overzicht van het aantal
toegekende waardebonnen per kwetsbare groep en dat deze financiële en functionele
verantwoording wordt ingediend via de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen
van 2021 en 2022;
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het BCSD B. De Keukeleire;
BESLIST
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanvraag van het trekkingsrecht
subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen goed.
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de geschetste afbakening inzake
kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken goed.

Artikel 3: de raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord om de waarde van de
Dentergembon te bepalen op € 40,00 en dat er maximum één bon kan toegekend worden per
gezin.
Artikel 4: deze beslissing wordt bekendgemaakt in toepassing van de artikelen 285-287 en
330 van het decreet over het lokaal bestuur.
DE RAAD
Betreft: 6. Goedkeuring addendum aan de overeenkomst afgesloten met Sodexo: uitgifte
van ecocheques naar aanleiding van sectoraal akkoord 2020 voor het personeel
van de lokale en provinciale besturen en uitgifte elektronische Lunch Pass
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 februari 2002 waarbij
de opdracht voor het leveren van maaltijdcheques voor personeelsleden werd gegund aan
Sodexo NV, Grasmarkt 105 bus 54, 1000 Brussel met ingang van 1 januari 2002;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2020/2 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor de
lokale en provinciale besturen;
Gelet op de principiële beslissing van het vast bureau van 2 oktober 2020 om de ecocheque in
te voeren in het gemeentebestuur van Dentergem en dat de levering hiervan kan verlopen via
dezelfde leverancier van de maaltijdcheques (cfr. Sodexo);
Gelet op de addenda af te sluiten met Sodexo, toegevoegd als bijlagen bij deze beslissing;
Gelet op het reglement elektronische ecocheques, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op het protocol van akkoord afgesloten met ACV Openbare Diensten op 23 oktober
2020, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat het afgesloten sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van globaal
1,1% vooropstelt vanaf 1 januari 2020 voor de personeelsleden die onder het
toepassingsgebied van het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen vallen;
Overwegende dat er een koopkrachtverhoging van € 200 per voltijds equivalent voorzien
wordt vanaf 1 januari 2020;
Overwegende dat het sectoraal akkoord verschillende mogelijkheden voorziet voor de lokale
besturen om de koopkracht te verhogen:
 verhoging van de maaltijdcheque naar maximum 8 euro
 invoering of verhoging van een ecocheque
 invoering van cultuur- of sportcheques
 invoering van lokale handelaarsbonnen (cadeaucheques of geschenkcheques)
 invoering van een combinatie van cheques
 verhoging van de 2e pensioenpijler
Overwegende dat het tot de autonomie van de lokale en provinciale besturen behoort om, na
onderhandeling met de sociale partners (representatieve vakorganisaties), zelf te bepalen hoe
de koopkrachtverhoging wordt doorgevoerd;
Overwegende dat het vast bureau de principiële beslissing heeft genomen om ecocheques in te
voeren:
 momenteel worden reeds maaltijdcheques toegekend met een maximumwaarde van 8
euro
 cultuur- of sportcheques lijken niet aan de orde
 momenteel wordt reeds het wettelijk toegelaten bedrag aan geschenkcheques voorzien
als eindejaarsgeschenk
 de bijdrage van het bestuur in de 2e pensioenpijler ligt al hoger dan het wettelijk

minimum
Overwegende dat het voorstel om ecocheques in te voeren, samen met de uitwerking van het
toepassingsgebied en de toekenningsmodaliteiten, werd voorgelegd aan de representatieve
vakorganisaties op 23 oktober 2020 en dat een akkoord werd bereikt;
Overwegende dat er een intern afsprakenkader werd opgemaakt met betrekking tot het
toekennen van de ecocheques;
Overwegende dat de ecocheques kunnen worden uitgegeven via dezelfde leverancier van de
elektronische maaltijdcheques (cfr. Sodexo);
Overwegende dat de uitgifte van de elektronische ecocheques als gevolg heeft dat de
tarificatie van de elektronische maaltijdcheque wordt aangepast;
Overwegende
dat
er
addenda
moeten
toegevoegd
worden
aan
de
oorspronkelijke overeenkomst afgesloten met Sodexo;
BESLIST
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn verklaart zich akkoord met de invoering van
ecocheques naar aanleiding van het afgesloten sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van
de lokale en provinciale besturen.
Artikel 2: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt het addendum goed met betrekking tot
uitgifte van ecocheques tussen Sodexo Belgium SA, Pleinlaan 15, 1050 Brussel (Elsene) en
het OCMW Dentergem.
Artikel 3: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt het addendum goed met betrekking tot
aangepaste tarificatie van de elektronische maaltijdcheque.
Artikel 4: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt het reglement elektronische ecocheques
goed.
DE RAAD
Betreft: 7. Kalender 2021
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van artikel 261 van de rechtspositieregeling van 1 januari 2009, zoals
gewijzigd;
Gelet op de kalender 2021 en de feestdagen en dienstvrijstellingen zoals deze zijn voorzien in
de rechtspositieregeling;
Overwegende dat in 2021 al naar gelang de personeelscategorie vier of zes feestdagen
samenvallen met een zaterdag of een zondag, namelijk 2de nieuwjaar (2/01), Dag van de
Arbeid (1/05), Vlaamse Feestdag (11/07), O.L.V. Hemelvaart (15/08), Kerstmis (25/12), 2de
Kerstdag (26/12);
Overwegende dat deze dagen op één of andere manier dienen toegekend te worden aan de
personeelsleden;
Aangezien de raad, na voorafgaandelijk overleg met de vakbonden, bevoegd is om
hieromtrent standpunt in te nemen;
Overwegende dat er twee bruggen zouden kunnen gemaakt worden, zijnde maandag 19 juli
2021 en vrijdag 12 november 2021;
Overwegende dat het bestuur prefereert deze bruggen te maken met de feestdag die het dichtst
in de buurt valt, respectievelijk zondag 11 juli 2021 en zaterdag 25 december 2021;
Overwegende dat de laatste te vervangen feestdag in 2021 zeer laat op het jaar valt (26
december);
Gelet op het voorstel ‘Feest en compensatiedagen 2021’, ‘Feest en compensatiedagen 2021
personeel in dienst na 2011’, ‘Feest en compensatiedagen IBO’ en ‘Feest en

compensatiedagen IBO in dienst na 2011’ van OCMW Dentergem zoals opgenomen in
bijlage;
Gelet op het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder
comité van 23 oktober 2020;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: voor de medewerkers van het OCMW wordt de kalender 2021 vastgesteld zoals
opgenomen in de bijlagen:
 Feest en Compensatiedagen 2021
 Feest en Compensatiedagen 2021 personeel in dienst na 2011
 Feest en Compensatiedagen 2021 IBO
 Feest en Compensatiedagen 2021 IBO in dienst na 2011
Artikel 2: deze bijlagen maken integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: volgende bepalingen worden vastgelegd:
 Twee van de vier / zes feestdagen die in het weekend vallen worden collectief
vastgelegd m.n.:
o 11 juli 2021 wordt vastgelegd op maandag 19 juli 2021
o 25 december 2021 wordt vastgelegd op vrijdag 12 november 2021
 De rest van de feestdagen die in het weekend vallen, mogen door het personeelslid
naar keuze opgenomen worden, dit in volle dagen en ná de betrokken feestdag,
behoudens (in voorkomend geval) 2de Kerstdag die mag opgenomen worden
gedurende de maand december.
 Zoals bepaald in de rechtspositieregeling heeft het personeel recht op volgende
dienstvrijstellingen:
o de vrijdag na O.L.H. Hemelvaart: vrijdag 14 mei 2021 – volledige dag
o jaarmarkt Dentergem: dinsdag 20 juli 2021 – volledige dag
o kerstavond: vrijdag 24 december 2021 – halve dag
o oudejaarsavond: vrijdag 31 december 2021 – halve dag
 Er wordt voor alle medewerkers tewerkgesteld in de buitenschoolse opvang collectief
verlof ingeschreven van 19 juli 2021 t.e.m. 6 augustus 2021 en daarnaast wordt voor
alle de medewerkers in dienst na 2011 op 2 november 2021 collectief verlof
ingeschreven
 Volgende periodes zijn de diensten van het sociaal huis enkel geopend in de
voormiddag:
o van 22 juli 2021 t.e.m. 15 augustus 2021
o tussen kerstdag en nieuwjaar
DE RAAD
Betreft: 8. Kennisname van de afsprakennota en de overeenkomst betreffende telewerk
voor het OCMW-personeel
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW personeel van 2009, zoals
gewijzigd;
Gelet op de afsprakennota telewerk, opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Gelet op de overeenkomst telewerk, opgenomen als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat de regering in het kader van de maatregelen die worden genomen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, opnieuw oproept om indien mogelijk zoveel

mogelijk van thuis uit te werken;
Overwegende dat gemeente en OCMW Dentergem telewerk binnen de organisatie wensen te
formaliseren;
Overwegende dat een algemeen afsprakenkader werd uitgewerkt en dat er een overeenkomst
werd afgesloten met iedere medewerker die aan telewerken doet;
Overwegende dat er een mail met bijkomende richtlijnen voor het bediendenpersoneel werd
verstuurd;
Overwegende dat er een akkoord werd bereikt met de representatieve vakorganisaties rond het
dossier over telewerk;
Overwegende dat dit wegens de louter tijdelijke invoering (corona) geen onderwerp van
overlegmaterie met de representatieve vakorganisaties uitmaakt;
BESLIST
Enig artikel: de raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de maatregelen die het
bestuur heeft genomen ten opzichte van het personeel in het kader van de bestrijding van het
coronavirus en in het bijzonder van de tijdelijke invoering van telewerk voor het
bediendenpersoneel.
DE RAAD
Betreft: 9. Varia
Volgende mondelinge vragen/tussenkomsten worden genoteerd :
* Raadslid Joke Vandemaele informeert bij de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst of er op heden meer sociale dossier moeten behandeld worden, of er meer
mensen in financiële moeilijkheden komen door Corona, hetgeen door de voorzitter
vooralsnog niet kon vastgesteld worden.
BESLIST

Gedaan in zitting datum als boven
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