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PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 29 APRIL 2015
Aanwezig

Verontschuldigd

Stefaan VERCAMER, voorzitter
Wouter DECOODT, Carine DE POTTER, Kathy JANSSENS, Eric
MARTENS, David VANDEN BOSSCHE, Pieter-Jan VAN DE
WEGHE, Christine VANDRIESSCHE, Wim DHONT, Tom
WITTEBROODT, Ingrid CNUDDE, raadsleden
Geert DE MEYER, secretaris
Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester

OPENBARE ZITTING
Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 25 maart 2015 – openbare
zitting.
Goedgekeurd.
Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling – Jaarverslag 2014
De Raad neemt kennis van het jaarverslag van het werkingsjaar 2014 van de Regionale Dienst
voor Schuldbemiddeling.
Dit jaarverslag 2014 omvat het activiteitenverslag 2014, de financiële afrekening voor het
werkingsjaar 2014 en het evaluatieverslag dat werd besproken op de evaluatievergadering van
5/3/2015.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten.
Invorderbaar verklaard.
Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen.
Betaalbaar gesteld.
Toewijzing van de cateringopdracht.
Overwegend dat op basis van de gunningscriteria en de toegekende scores de meest
voordelige regelmatige offerte werd ingediend door Compass Group Nv, en dit in de vorm
van de verplichte variante, wordt beslist de dienstenopdracht te gunnen aan Compass Group
NV, Haachtsesteenweg 1179 te 1130 Brussel, na de niet gekozen inschrijvers te informeren en
een wachttijd van vijftien kalenderdagen te respecteren.
De gunning te budgetteren als:
bedrag met optie: 4.642.191,36 euro excl. BTW
bedrag zonder optie: 4.616.271,36 euro excl. BTW.

Goedkeuren van de aansluiting bij samenaankoop Advies voor Zorg Organisaties (AZO) mbt
vaste telefonie woonzorgcentra.
Er wordt akkoord gegaan met de toetreding van de samenaankoop AZO, dossier vaste
telefonie voor de zorgcampussen.
Verhuren en onderhouden van afvalcontainers, het leveren van recipiënten en het ophalen,
transporteren en verwerken van afvalstoffen (WZC „Scheldekant‟) – toewijzing.
Er wordt akkoord gegaan om elk lot toe te wijzen aan de goedkoopste bieder, als volgt:
totaalprijzen exclusief BTW voor 9 maanden = duur contract
Lot 1 – papier en karton
Van Gansewinkel
168 euro
Lot 2 – huishoudelijk glas
Van Gansewinkel
93,60 euro
Lot 3 – PMD
Van Gansewinkel
136,80 euro
Lot 4 – risicohoudend medisch afval
Vanheede
796,50 euro
Lot 5, 6 en 7 – restafval
Van Gansewinkel
7.975 euro
Wat betreft lot 7 gaat het over de aankoop van een semi-ondergrondse afvalcontainer 5.000
liter.
De overeenkomsten worden afgesloten voor de periode 1 juli 2015 tot einde huidig contract
(31 maart 2016).
De nodige kredieten zijn voorzien in de exploitatiebudgetten.
Opvolging bouwwerken op de sites „de Meerspoort‟ en „Eine‟:
- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Goedgekeurd.
Goedkeuren van de wijzigingen aan de schriftelijke opname-overeenkomst en de
afsprakennota
De wijzigingen aan de schriftelijke opname-overeenkomst en de afsprakennota goed te
keuren.
Vaststelling van personeelsformatie
Artikel 1 §1: De formatie voor de personeelsleden die ressorteren onder de
rechtspositieregeling van het personeel van de specifieke OCMW-diensten en -voorzieningen
die Vlaams of Federaal genormeerd en gefinancierd worden, en het personeel dat ingezet
wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk in mededinging met andere marktspelers gebeuren
wordt met onmiddellijke ingang als volgt vastgesteld:
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1
1
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Directeur
Deskundige maatschappelijk werker
Deskundige maatschappelijk werker
Centrumleider
Hoofdverpleegkundige
Deskundige kinesitherapie
Bachelor verpleegkundige
Diëtist
Deskundige ergotherapie

A4a-A4b
B1-B3
B1-B3
B4-B5
BV5
BV1-BV3
BV1-BV3
BV1-BV3
BV1-BV3

contractueel
contractueel
contractueel sociale maribel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel

2,5
4
1
1
18,5
1
24
1
20
1
1
3
1

Deskundige animatie
Administratief medewerker
Administratief medewerker
Technisch medewerker
HBO5 Verpleegkundige
Animator
Zorgkundige
Technisch assistent
Technisch beambte schoonmaak
Technisch beambte Technische
dienst
Technisch beambte Technische
dienst
Logistiek Assistent
Logistiek Assistent

BV1-BV3
C1-C3
C1-C3
C1-C3
C3-C4
C1-C3
C1-C2
D1-D3
E1-E3
E1-E3

contractueel
contractueel
contractueel sociale maribel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel
contractueel

E1-E3

contractueel sociale maribel

E1-E3
E1-E3

contractueel
contractueel sociale maribel
(“witte jassen”)

Artikel 1 §2: De formatie voor de personeelsleden die ressorteren onder de
rechtspositieregeling voor gemeenschappelijke of specifieke functies wordt met
onmiddellijke ingang als volgt vastgesteld:
OCMW-formatie gemeenschappelijke functies en OCMW-specifieke functies
1
OCMW-secretaris (*)
Klasse 5
decretaal
1
Financieel beheerder (*)
Klasse 5
decretaal
1
Bestuurssecretaris personeel en
A1a-A3a
contractueel
secretariaat
1
Bestuurssecretaris patrimonium,
A1a-A3a
contractueel
aankoop en archief
1
Bestuurssecretaris sociale dienst (*) A1a-A3a
statutair
1
Industrieel ingenieur
A1a-A3a
contractueel
2
Deskundige boekhouder
B1-B3
contractueel
1
Deskundige administratie
B1-B3
contractueel
1
Deskundige topograaf
B1-B3
contractueel
12,5 Deskundige maatschappelijk werker B1-B3
contractueel
(*)
3
Deskundige maatschappelijk werker B1-B3
contractueel sociale maribel
(*)
10,5 Administratief medewerker
C1-C3
contractueel
1
Administratief medewerker
C1-C3
contractueel sociale maribel
2
Jurist-schuldbemiddelaar (*)
A1a-A3a
contractueel
1
Technisch beambte schoonmaak
E1-E3
contractueel
1
Technisch assistent
D1-D3
contractueel
1
Technisch assistent
D1-D3
contractueel sine
1
Technisch beambte
E1-E3
contractueel sine

(*) specifieke OCMW-functie
Artikel 2: Het uitdovende kader wordt als volgt vastgesteld:
WZC de Meerspoort, LDC de Vesting & Dienstencheque-onderneming Netwerk
Directeur
Deskundige maatschappelijk werker
Centrumleider
Hoofdverpleegkundige
Deskundige kinesitherapie
Gegradueerd verpleegkundige
Deskundige ergotherapie
Technisch medewerker
Ziekenhuisverpleegkundige
Ziekenhuisverpleegkundige-animator
Ziekenhuisassistent

A4a-A4b
B1-B3
B1-B3
BV5
BV1-BV3
BV1-BV3
BV1-BV3
C1-C3
C3-C4
C3-C4
C3-C4

Administratief assistent

D1-D3

Logistiek Assistent
Technisch assistent

D1-D3
D1-D3

Technisch beambte
Technisch beambte (dienstencheques)

E1-E3
E1-E3

statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
contractueel
statutair (reeds uitdovend in
formatie 2011)
statutair (reeds uitdovend in
formatie 2011)
contractueel “witte jassen”
statutair (reeds uitdovend in
formatie 2011)
statutair
contractueel

OCMW-formatie gemeenschappelijke functies en OCMW-specifieke functies
OCMW-secretaris (*)
Financieel beheerder (*)
Bestuurssecretaris personeel en secretariaat
Bestuurssecretaris patrimonium, aankoop
en archief
Industrieel ingenieur
Hoofddeskundige boekhoudingsysteembeheerder
Deskundige administratie
Deskundige maatschappelijk werker (*)
Administratief medewerker
(*) specifieke OCMW-functie

Klasse 5
Klasse 5
A1a-A3a
A1a-A3a

statutair
statutair
statutair
statutair

A1a-A3a
B4-B5

statutair
statutair

B1-B3
B1-B3
C1-C3

statutair
statutair
statutair

Artikel 3: Volgende functies worden bijgevolg geschrapt uit de formatie:
WZC de Meerspoort, LDC de Vesting & Dienstencheque-onderneming Netwerk

Deskundige administratie
Hoofdverpleegkundige

B1-B3
B4-B5

Deskundige ergo/animatie
Administratief medewerker
Administratief medewerker
Ziekenhuisverpleegkundige-animator
Verzorgende
Verzorgende
Technisch assistent
Technisch beambte
Logistiek assistent

BV1-BV3
C1-C3
C1-C3
C3-C4
C1-C2
C1-C2
D1-D3
E1-E3
D1-D3

statutair
statutair (reeds uitdovend in
formatie 2011)
statutair
statutair
contractueel gesco
contractueel gesco
statutair
contractueel gesco
contractueel gesco
contractueel gesco
contractueel gesco

OCMW-formatie gemeenschappelijke functies en OCMW-specifieke functies
Bestuurssecretaris secretariaat
Bestuurssecretaris personeel
Jurist-schuldbemiddelaar (*)
Deskundige personeel
Deskundige topograaf
Administratief medewerker
Administratief assistent
Technisch beambte
Technisch assistent
(*) specifieke OCMW-functie

A1a-A3a
A1a-A3a
A1a-A3a
B1-B3
B1-B3
C1-C3
D1-D3
E1-E3
D1-D3

statutair
statutair
statutair
statutair
statutair
contractueel gesco
contractueel gesco
statutair
statutair

Aanpassing van de rechtspositieregeling
De aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het OCMW Oudenaarde en de
rechtspositieregeling voor WLZ de Meerspoort / LDC de Vesting / Dienstenchequeonderneming Net-werk / de Serviceflats worden met unanimiteit goedgekeurd zoals
hieronder weergegeven:
Artikel 1: wijziging van bijlage III van de rechtspositieregeling voor het OCMW Oudenaarde:
* De bepaling
“BESTUURSSECRETARIS SECRETARIAAT
Bevordering
Houder zijn van een masterdiploma” wordt geschrapt.
* Bij de bepaling “BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM” wordt “, AANKOOP EN
ARCHIEF” toegevoegd.
* Bij de bepaling “BESTUURSSECRETARIS PERSONEEL” wordt “EN
SECRETARIAAT” toegevoegd.
* De bepaling “HOOFDDESKUNDIGE BOEKHOUDING / SYSTEEMBEHEERDER”
wordt als volgt aangepast “DESKUNDIGE BOEKHOUDER”.

Hierbij wordt de bepaling “Bewijs leveren van een praktijkervaring van minstens 3 jaar
inzake informaticanetwerkbeheersing of houder zijn van een bekwaamheidsakte
systeembeheer” geschrapt.
Deze bepaling wordt eveneens geschrapt bij de Bevordering.
Artikel 2: wijziging van artikel 111 §1 van de rechtspositieregeling voor WLZ de Meerspoort
/ LDC de Vesting / Dienstencheque-onderneming Net-werk / de Serviceflats
* Onder 1° niveau E, wordt onderstaande bepaling toegevoegd:
b) basisgraad van logistiek
assistent in de ouderenzorg

Ev

E1-E2-E3

* Onder 2° niveau D, wordt onderstaande bepaling geschrapt:
d) basisgraad van logistiek
assistent in de ouderenzorg

Dv

D1-D2-D3

* Onder 3° niveau C, wordt bij punt d) de bepaling “gebrevetteerd/gediplomeerd”
aangepast naar “HBO5-”.
* Onder 4° niveau B, wordt bij punt b) vóór het woord “verpleegkundige” het woord
“bachelor” toegevoegd.
Artikel 3: Wijziging van bijlage III van de rechtspositieregeling voor WLZ de Meerspoort /
LDC de Vesting / Dienstencheque-onderneming Net-werk / de Serviceflats
* De bepaling
“DESKUNDIGE ADMINISTRATIE
Beschikken over een bachelor richting boekhouding, bedrijfsbeheer, economie”
wordt geschrapt.
* De bepaling “GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE” wordt vervangen door “BACHELOR
VERPLEEGKUNDIGE”.
Hieronder wordt in de zin “Houder zijn van een diploma van gegradueerd verpleegkundige”
het woord “gegradueerd” vervangen door het woord “bachelor”.
Aan diezelfde zin worden de woorden “of gelijkwaardig” toegevoegd.
Ook in de zin onder “Bevordering” worden dezelfde wijzigingen aangebracht.
* De bepaling “ZIEKENHUISVERPLEGENDE” wordt vervangen door “HBO5
VERPLEEGKUNDIGE”.
Hieronder wordt in de zin “houder zijn van een diploma van ziekenhuisverpleegkundige” het
woord “ziekenhuisverpleegkundige” vervangen door “verpleegkundige van het hoger
beroepsonderwijs of gelijkwaardig”.
Ook in de zin onder “Bevordering” worden dezelfde wijzigingen aangebracht.
* De bepaling “VERZORGENDE” wordt vervangen door “ZORGKUNDIGE”.

Hieronder wordt een 2e lid toegevoegd als volgt “Beschikken over een “visum zorgkundige”:
vergunning voor de uitoefening van het beroep van zorgkundige”.
Ook onder “Bevordering” wordt datzelfde 2e lid toegevoegd.
* Bij de bepaling “DESKUNDIGE ERGOTHERAPIE/DESKUNDIGE ERGOTHERAPIE/ANIMATIE”
wordt volgende geschrapt “DESKUNDIGE ERGOTHERAPIE/ANIMATIE”.
* Boven de bepalingen “DESKUNDIGE KINESITHERAPIE” worden volgende bepalingen
toegevoegd:
“DESKUNDIGE ANIMATIE
Houder zijn van een bachelor diploma in een sociale, pedagogische of paramedische
richting”.
Artikel 4: de wijzigingen uit artikel 1, 2 en 3 treden met onmiddellijke ingang in werking.

Aldus vastgesteld in zitting van 29 april 2015

In opdracht
Geert De Meyer
Secretaris

Stefaan Vercamer
Voorzitter

