Zitting van 27 januari 2021
Aanwezig:

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

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 16 december
2020;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel: het verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16
december 2020 wordt goedgekeurd.
DE RAAD
Betreft: 2. Deelakkoord VIA 6 - Uitvoering bepalingen betreffende de eindejaarspremie
2020
Gelet op de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel, zoals gewijzigd in 2014, en in
het bijzonder op art. 215 betreffende de eindejaarstoelage;
Gelet op de decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het kaderakkoord VIA 6 2021-2025 d.d. 24 november 2020 tussen de Vlaamse
Regering en de sociale partners;
Gelet op het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector d.d. 22 december 2020;
Gelet dat het kaderakkoord VIA 6 voorziet in meer koopkracht, meer handen in de zorg en
meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector;
Gelet dat d.m.v. het deelakkoord VIA 6 aan de personeelsleden van voorzieningen die
behoren tot de klassieke zorg- en welzijnssectoren beheerd door een lokaal bestuur,
onmiddellijk eenmalig koopkrachtverhoging wordt toegekend door middel van een verhoging
van het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2.5% tot 3.6% voor het jaar 2020;
Overwegende dat deze koopkrachtmaatregel gesubsidieerd zal worden door de Vlaamse
overheid door middel van de VIA-middelen;

Gelet dat het deelakkoord VIA 6 vanaf 2021 verder voorziet in een systematische verhoging
van de eindejaarstoelage;
Gelet dat de uitwerking van het deelakkoord een wijziging van de rechtspositiebesluiten vergt
en dat de Vlaamse Regering zich engageert om dit zo spoedig mogelijk wettelijk te
verankeren;
Gelet dat de verdere uitvoering van het deelakkoord VIA 6 op dat moment zal hernomen
worden;
Aangezien het deelakkoord VIA 6 voor het jaar 2020 voor OCMW Dentergem louter de
personeelsleden tewerkgesteld in de buitenschoolse opvang betreft;
Gelet dat een bepaald aspect van het deelakkoord een eenmalige aanvulling inhoudt van de
eindejaarstoelage 2020 en de lokale besturen dit aspect bijgevolg dienen uit te voeren op basis
van een sectoraal akkoord;
Gelet dat de OCMW-raad bevoegd is hier standpunt in te nemen;
Gelet op de toelichting door de beleidsmedewerkster;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: het deelakkoord VIA 6 betreffende een eenmalige aanvulling van de
eindejaarstoelage 2020 voor de personeelsleden van de buitenschoolse opvang, wordt
uitgevoerd zoals voorzien in het sectoraal akkoord.
Artikel 2: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
decreet over het lokaal bestuur.
DE RAAD
Betreft: 3. Samenwerkingsakkoord tussen OCMW Dentergem en DYZO VZW
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 de intentie van het vast bureau om een all-in overeenkomst af te sluiten met DYZO
VZW met ingang van 1 januari 2021;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het OCMW Dentergem en DYZO
VZW, toegevoegd als bijlage bij deze beslissing;
Overwegende dat DYZO VZW door de Vlaamse overheid erkend is als uniek contactpunt
voor zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden;
Overwegende dat DYZO VZW deze doelgroepen adviseert en begeleidt om faillissementen
en bijhorende problemen en moeilijkheden te vermijden;
Overwegende dat er reeds met 1/3 van de Vlaamse steden en gemeenten een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten is;
Overwegende dat DYZO VZW voorstelt om ook met Dentergem een
samenwerkingsovereenkomst af te sluiten;
Overwegende dat er 3 mogelijkheden zijn:
 Geen overeenkomst tussen DYZO VZW en gemeente: OCMW en gemeente kunnen
terecht bij DYZO voor gratis consulten en informatievragen per mail of telefoon. De
gegevensinzameling en de uitvoering van de consulten blijft bij de gemeente en het
OCMW. Er wordt dan verwacht van de gemeente en het OCMW dat er een
belangrijke mate van voorkennis is. Het OCMW begeleidt de ondernemer integraal en
DYZO komt niet ter plaatse.
 Occasionele samenwerking met DYZO VZW: in complexe dossiers wordt de hulp

ingeroepen van DYZO om ter plaatse het probleem uit te zoeken en op te lossen. Er
wordt teruggekoppeld naar het OCMW. Dit kost € 250 per dossier alles inbegrepen.
 Jaarabonnement op een all-in service: bijdrage van € 1.000 per jaar waarin alles
inbegrepen is, onafhankelijk van de complexiteit en de hoeveelheid van de dossiers.
Het OCMW mag onbeperkt beroep doen op de diensten van DYZO en deze staat
volledig in voor de integrale begeleiding van de ondernemer.
 Een bijkomende optie is een maandelijkse zitdag (12 per jaar) mits een bijkomend
forfait van € 1.000 extra op jaarbasis, wat niet van toepassing voor Dentergem.
Overwegende dat er de voorbije jaren reeds verschillende malen beroep werd gedaan op de
diensten van DYZO zonder overeenkomst;
Overwegende dat het niet ondenkbaar is dat de moeilijkheden voor de ondernemers in onze
gemeente zullen toenemen ten gevolge van de coronacrisis;
Overwegende dat het vast bureau voorstelt om een all-in overeenkomst af te sluiten met een
jaarlijkse bijdrage van € 1.000 met ingang van 1 januari 2021;
Gelet op de toelichting door voorzitter ocmw-raad en voorzitter BCSD;
BESLIST Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de all-in samenwerkingsovereenkomst
tussen OCMW Dentergem en DYZO VZW goed. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021
en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Artikel 2: deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen in het
decreet over het lokaal bestuur.
DE RAAD
Betreft: 4. Varia
BESLIST
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