
 

 

Gewone zitting van het vast bureau - OCMW op 07/05/2019 

 

Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester; 
 
T. Dedecker, H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen; 
 
D. Gilliaert, voorzitter BCSD; 
 
P. Van Looy, wnd. algemeen directeur; 

Verontschuldigd:  ; 

 
2. Opheffing rechtspositieregeling OCMW-personeel gemeenschappelijk met het 
gemeentepersoneel - goekeuring 

uittreksel uit het notulenboek 

Het vast bureau in gewone zitting bijeen; 

Gezien de paraaf van het lid van het vast bureau tot wiens takenpakket voorliggend agendapunt in 
eerste instantie behoort; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering dd. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden 
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
verder rechtspositiebesluit genoemd; 

Gezien het besluit van de Vlaamse Regering dd. 16/01/2009 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 12/11/2010 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 gelet op het verslag van de regering bij dit besluit, hierna rechtspositiebesluit genoemd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/11/2012 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel 
en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering dd. 12/11/2010 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 gelet op het verslag aan 
de regering bij dit besluit, hierna rechtspositiebesluit genoemd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 06/09/2013 tot wijziging van diverse bepalingen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van dd. 07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van 



 

 

het besluit van de Vlaamse Regering van dd. 12/11/2010 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;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 02/12/2016 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van dd.07/12/2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris 
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse 
Regering van dd. 12/11/2010 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, wat betreft verloven en 
afwezigheden; 

Gezien de beslissing van de OCMW-raad dd. 14/02/2019 (5) houdende goedkeuring delegatie inzake 
rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van OMW-raad naar vast bureau; 

Gelet op de lokale rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vermeld in artikel 104 §1 van het 
OCMW-decreet, met name het personeel van de betrekkingen die ook bestaan bij de gemeente die 
door het OCMW wordt bediend, goedgekeurd in de OCMW-raad dd. 20/06/2011 en later gewijzigd; 

Gelet op artikel 186§1 van het decreet over het lokaal bestuur dd. 22/12/2017 waarin bepaald wordt 
dat de gemeenteraad de rechtspositie van het gemeentepersoneel vaststelt en deze van rechtswege 
van toepassing is op het personeelslid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de 
gemeente bedient en dat een betrekking bekleedt die ook bestaat bij de gemeente; 

Overwegende dat bijgevolg de lokale rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vermeld in 
artikel 104§1 van het OCMW-decreet niet meer van toepassing is; 

Gezien het omwille van de rechtszekerheid aangewezen is om de bedoelde regeling (incl. wijzigingen) 
op te heffen met ingang van 01/01/2019; 

Gezien de besprekingen met de syndicale organisaties, leidend tot een protocol dd. 05/04/2019; 

Beslist:  

Artikel 1: 

Volgende besluiten van de OCMW-raad ivm de lokale rechtspositieregeling van het OCMW-personeel 
worden opgeheven met ingang van 01/01/2019: 

 dd. 20/06/2011 (8) houdende de vaststelling van de lokale rechtspositieregeling van het 
OCMW-personeel vermeld in artikel 104 § 1 van het OCMW-decreet 

 dd. 20/02/212 (7) houdende de goedkeuring verhoging bedrag maaltijdcheques 

 dd. 20/02/2012 (8) houdende de goedkeuring verhoging bedrag fietsvergoeding 

 dd. 17/09/2012 (7) houdende de goedkeuring invoering elektronische maaltijdcheques 

 dd. 9/12/2013 (17) houdende de goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling  

 dd. 15/12/2014 (4) houdende de goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling 

 dd. 12/09/2016 (9) houdende de goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling 

 dd. 29/06/2017 (13) houdende de goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling 

 dd. 10/09/2018 (7) houdende de goedkeuring diverse wijzigingen rechtspositieregeling. 



 

 

Artikel 2: 

Volgende besluiten van de OCMW-raad blijven opgeheven: 

Datum besluit Volgnummer 

agendapunt 

Titel 

13/06/1977  Benoemings – en bevorderingsvoorwaarden deeltijds secretaris en 

ontvanger, benoemingsvoorwaarden maatschappelijk werker 

14/04/1980  Wijziging benoemings- en bevorderingsvoorwaarden secretaris 

14/07/1980  Wijziging benoemingsvoorwaarden maatschappelijk assistent 

21/10/1981  Benoemingsvoorwaarden tijdelijk deeltijds opsteller 

08/08/1983  Benoemingsvoorwaarden secretaris 

10/06/1985  Aanvulling administratief statuut met niveau en rang 

25/08/1986 18 Administratief statuut : wijzigingen : aanwervingsexamen, toevoeging 

diplomavoorwaarden rustoordhelpster, laatste jaars studenten 

23/03/1987 8 Administratief statuut : toevoeging : gegradueerd verpleegkundige 

22/06/1987 12 Administratief statuut : toevoeging : 2 onderhoudsmannen 

23/11/1987 7 Administratief statuut : aanpassing : diploma kok 

20/06/1988 9 Administratief statuut : wijziging coördinator onderhoudsdiensten 

23/10/1989 6 Administratief statuut : wijziging diploma rustoordhelper 

23/10/1989 7b Administratief statuut : onderhoudsman 

19/03/1990 7 Administratief statuut : diensthoofd sociale dienst 

19/11/1990 14b Administratief statuut : toevoeging : begeleidster dementerende bejaarden 

30/10/1991 42 Administratief statuut : wijziging : geldigheidsduur examen 

28/09/1994 7 Administratief statuut : aanpassing instructeur horeca 

21/11/1994 10 Algemene weddenschaalherziening – principebesluit 

20/02/1995 31 Nieuw personeelsstatuut OCMW Middelkerke 

17/07/1995 5 Administratief en geldelijk statuut OCMW-personeel, personeelsformatie, 

lijst van functierelevante evaluatiecriteria en beoordelaars 

15/07/1996 19 Administratief statuut : diverse bepalingen 

15/07/1996 19 Administratief statuut OCMW personeel – aanpassingen 

17/09/1996  Administratief statuut : verlenging termijn vorming voor op 1/1/1994 in 



 

 

dienst zijnd personeel 

16/01/1997 3 Aanpassen kader, administratief en geldelijk statuut instructeur horeca en 

nijverheid. 

17/02/1997 11 Aanpassen administratief en geldelijk statuut OCMW-personeel 

17/02/1997 12b Aanpassing OCMW-kader : niveau instructeur sociaal atelier 

20/03/1997  Vaststellen functiebeschrijvingen en functieprofielen 

11/06/1997  Wijziging functie-omschrijving begeleidster dementerende bejaarden 

20/04/1998 16 Administratief statuut OCMW statuut : aanpassingen 

17/05/1999 7 Administratief statuut : aanpassing programma aanwerving examen 

gebrevetteerd verpleegkundige en examenjury 

21/06/1999 7 Administratief statuut : aanpassing bejaardenverzorgster 

17/05/1999 7 Aanpassing personeelsstatuut : programma aanwervingsexamen 

gebrevetteerd verpleegkundige- samenstelling examenjury 

09/06/1999  Statuut gemeentepersoneel – wijzigingen : de rubrieken die invloed hebben 

op het OCMW personeel werden in ons statuut aangepast 

21/06/1999 7 Aanpassing administratief statuut OCMW personeel - bejaardenverzorgster 

19/06/2000 26 Aanpassing geldelijk statuut : instructeur horeca 

19/06/2000 12 Aanpassing administratief en geldelijk statuut en functiebeschrijving : 

bejaardenverzorgers. 

19/06/2000 13 Aanpassing administratief en geldelijk statuut hoofdverpleegkundige (BV5) 

19/06/2000 15 Aanpassing administratief en geldelijk statuut en functiebeschrijving : 

gebrevetteerd verpleegkundige en verantwoordelijke weekend 

19/06/2000 16 Aanpassing administratief en geldelijk statuut : maatschappelijk werker 

sociale tewerkstelling 

19/06/2000 18 Aanpassing administratief statuut : maatschappelijk werker, algemene 

sociale dienst, thuiszorg en instellingszorg. 

28/12/2000 5 Statuut : OCMW –wijzigingen 

28/12/2000 8 Aanpassing geldelijk statuut van de functie instructeur horeca 

10/05/2001 46 Zondagprestaties en nachtprestaties : vaststellen uren verzorgend en 

verplegend personeel 

18/06/2001 16 Vaststelling administratief en geldelijk statuut klusjesdienst : 2 

ongeschoolde bouwvakkers/klusjesdienst 



 

 

16/07/2001 13 Aanpassing geldelijk statuut : toelage voor zaterdagprestaties voor 

verplegend en verzorgend personeel, kok en hulpkok  

16/07/2001 12 Aanpassing administratief en geldelijk statuut : arbeidsduurvermindering en 

eindeloopbaan 

16/07/2001 16 Statuut OCMW personeel – wijzigingen 

16/07/2001 43 Reglement op de toekenning van de maaltijdcheques 

18/03/2002 29 Kilometervergoeding poetsvrouwen 

17/03/2003 31 Personeelsformatie : diverse wijzigingen 

17/03/2003 32 Statuut OCMW personeel – diverse wijzigingen naar aanleiding van 

sectoraal akkoord 2002 

19/04/2004 14 Personeelsbehoeftenplan – statuut OCMW personeel – wijzigingen 

19/12/2005 29 Statuut OCMW-personeel – wijzigingen 

19/12/2005 31 Wijziging reglement op de toekenning van maaltijdcheques 

20/02/2006 51 Statuut OCMW-personeel – wijzigingen 

20/02/2006 52 Statuut OCMW-personeel – wijzigingen – aanwervingsvoorwaarden in 

bevorderingsgraden 

22/01/2007 48 Statuut OCMW-personeel – wijzigingen 

28/03/2007 76 Statuut OCMW-personeel – wijzigingen naar aanleiding van het 

personeelsbehoeftenplan 

28/03/2007 56 Bijkomend verlof ten voordele van het bepaalde categoriën 

personeelsleden 

28/03/2007 55 Toekenning attractiviteitspremie 

28/03/2007 53 Vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de 

eindeloopbaanproblematiek 

16/07/2007 5 Wijziging vergoeding reiskosten gemaakt voor dienstreizen 

20/08/2007 33 Statuut OCMW –wijziging aanwervingsvoorwaarden kinesitherapeute 

16/06/2008 28 Statuut OCMW – wijziging . 

20/04/2009 9 Rechtspositieregeling OCMW personeel 

20/07/2009 6 Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel Middelkerke – 

kennisname en aanpassing rechtspositieregeling 

18/10/2010 22 Attractiviteitsplan – maatregelen 2010 betreffende supplementen voor 

onregelmatige prestaties : MB tot wijziging van het MB van 6/11/2003 



 

 

betreffende de financiering van de rusthuizen  

18/10/2010 23 Bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden 

Artikel 3: 

Dit besluit zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal 
bestuur. 

 

Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

 

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens het vast bureau. 

Getekend op origineel door de wnd. algemeen directeur Pascal Van Looy en de burgemeester Jean-
Marie Dedecker. 

 


