
 

 

Agenda en beknopte toelichting zitting OCMW-raad op 12/02/2020 

Aanwezig:  J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, voorzitter; 
 
H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
B. Vandekerckhove, F. Annys, F. Ampe-Duron, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, 
L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, 
L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, 
R. De Lille, M. Vermote, raadsleden; 
 
J. Vergauwe, algemeen directeur wnd.; 

Verontschuldigd: ; 

 

De zitting wordt geopend om                    20:00 uur. 

 

Openbare vergadering 

1. Mededelingen aan OCMW-raad - kennisgeving 

2. Verslag OCMW-raad dd. 15/01/2020 - goedkeuring 

3. Beheersovereenkomst tussen GIDPBW en IDPBW OCMW - goedkeuring  

Het is de wens van het beleid om in navolging van andere diensten ook de interne preventiediensten 
van gemeente en OCMW te laten samensmelten tot één dienst. Dit zal de continuïteit ten goede 
komen. 

Momenteel is de officiële toetreding van de interne preventiedienst OCMW tot de gemeenschappelijke 
interne preventiedienst van de gemeente in behandeling bij de FOD WASO. Toetreding van het 
OCMW kan enkel maar gebeuren door wijziging van het KB waarin de oorspronkelijke 
gemeenschappelijke dienst opgericht werd. 

Ondertussen werken de diensten al nauw met elkaar samen. Om deze samenwerking vlot te laten 
verlopen dient het beleid een hiërarchie op te leggen, welke via deze beheersovereenkomst bepaald 
wordt.  

Een belangrijke drijfveer om deze samenwerken nu reeds te realiseren is een overdracht van kennis 
en kunde tussen beide diensten. 

De preventieadviseurs blijven (conform de wetgeving) hoofd van hun dienst of afdeling tot de officiële 
toetreding een feit is. 

4. Raamovereenkomst Jobbureau dienst begeleid werken - goedkeuring 

Jobbureau is een dienst begeleid werken die vraagt om een raamovereenkomst af te sluiten met het 
gemeentebestuur voor onbepaalde duur. Het gaat over een samenwerking om personen met een 
beperking onbezoldigde arbeidsactiviteiten te laten verrichten voor het bestuur. 



  

 

 

Jobbureau contacteert het bestuur telkens wanneer zij een kandidaat begeleid werker hebben. 
Hiervoor wordt er telkens een aparte afsprakennota opgemaakt en goedgekeurd door de algemeen 
directeur. 

5. Verlenging samenwerkingsovereenkomst met VDAB voor opleiding keukenmedewerker - 

goedkeuring 

De VDAB is sedert de start van de opleiding keukenmedewerker in 1993 een partner die mee instaat 
voor de organisatie van de opleiding keukenmedewerker. In dit verband wordt er jaarlijks een 
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. 

Volgende bepalingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst:  

- Lestijden: 440 uren  

- Stage: 4 weken 

- Begeleiding van de cursisten tijdens en na de opleiding 

Volgende vergoedingen worden voorzien:  

- Een inspanningsvergoeding (= vergoeding per gestarte deelnemer) ten bedrage van €1506 

- Een stagevergoeding (= vaste vergoeding per deelnemer voor de stagebegeleiding) ten 
bedrage van € 210 

- Een resultaatsvergoeding (= vergoeding per deelnemer voor wie een positieve uitstroom 
wordt gemeten) ten bedrage van € 1760 

Er wordt gevraagd aan de raad om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. 

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. De vergoedingen werden ook niet geïndexeerd. 

 

 

 

 
Zitting geheven om             uur 

 
De voorzitter 

 
Tom Dedecker  

 

 


