
 

Zitting van dinsdag 20 oktober 2020 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE O.C.M.W.-raad 

 

Tegenwoordig: Bert Maertens: burgemeester 
Caroline Maertens, Kurt Himpe, Lothar Feys, Tom Verbeke, Lisbet Bogaert, 
Ann Van Essche: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Verschoot Nick, 
Depoorter Hein, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Hollevoet Justine, Renier Veerle, 
Christiaens Eveline, Dewulf Nathalie: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd: 
 

 

 

1. Geïntegreerde rechtspositieregeling voor stad- en OCMW-personeel. Goedkeuring.  

 

De O.C.M.W.-raad, 

Regelgeving 

 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen 

 het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 

bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen 

Voorafgaande beslissingen en advies 

-  Bespreking van het managementteam van 1 september 2020 en advies van 22 september 2020 

- Protocol met de vakorganisatie van 9 oktober 2020 

Feiten en motivering 

-  Met de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur zijn stadsbestuur en OCMW Izegem steeds meer 

beginnen samenwerken. Er zijn zelfs geïntegreerde diensten waar er op één dienst personeelsleden werken 

van de twee juridische werkgevers.  

- De noodzaak dringt zich op om ook de regels die gelden voor die personeelsleden van de twee werkgevers 

zo maximaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt bij deze voorgesteld om een geïntegreerde 

rechtspositieregeling op te stellen voor de medewerkers van stadsbestuur en OCMW Izegem, met 

uitzondering van de medewerkers die tewerkgesteld zijn in 

- het WZC De Plataan (personeel categorie 3a) 
- het Dagverzorgingscentrum “Dischveld” (personeel categorie 3a) 
- de dienstverlenende instellingen en diensten van het OCMW, waarvan de werking is gebaseerd op 
federale of gewestelijke financiering met bijbehorende werkings- en erkenningsregels, met uitzondering 
van het voltallig personeel van de instellingen Wzc De Plataan, het Dvc Dischveld en Revalidatiecentrum 
Ten Bos, en het voltallige personeel dat ingezet wordt voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden 
in mededinging met andere marktdeelnemers, vermeld in artikel 104 § 6 van het OCMW-decreet 
(personeel categorie 3b) 

Al deze personeelsleden zijn namelijk ter beschikking gesteld aan Zorg Izegem en we zullen voor hen streven 
naar een maximale coherentie het personeel binnen Zorg Izegem.  

- Aangezien het toch om een vrij ruime aanpassing gaat van de rechtspositieregeling zijn meteen ook een 

aantal vernieuwingen aangebracht die aansluiten bij een goede werking van het bestuur.  

Besluit met algemene stemmen: 

Art. 1 – De raad keurt de geïntegreerde rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel – zoals opgenomen in 

bijlage - goed.  

 



 

Namens de O.C.M.W.-raad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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