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GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST
VERSLAG OCMW-RAAD VERSLAG VAN ZITTING VAN donderdag, 27
augustus 2020
SOCIAAL HUIS, KRAAIENNESTPLEIN 1 – 20u50.
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche,
P. Vlietinck, K. van der Hooft, Leden vast bureau;
A. Vervarcke-Pattyn, O. Bodyn, I. Goeminne, K. Lanckriet - Van Steen, B.
De Brabandere, C. Coudyser, Francoise Bienstman - De Vreeze, F. Pottier,
T. Gobert, A. Mestdach, O. Van Caeyzeele, N. Costers, N. Wenmaekers, F.
Maes, K. Cauwels, N. Couhysder, K. De Plecker, C. Bedert, L. Lierman, J.
Van Durme, A. Geerinckx, Raadsleden;
M. Gobert, Algemeen directeur
Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
P. Van Eeghem, L. Callens, Raadsleden

Openbaar
Personeelszaken
1. Personeelszaken - Uitvoering sectoraal akkoord 2020
Welzijn
2.
Welzijn - Eerstelijnszone Oostkust vzw - definitieve erkenning en vertegenwoordiging.
De voorzitter opent de vergadering om 20u50.
Bij aanvang van de zitting verontschuldigt de voorzitter: Burgemeester Graaf Leopold Lippens,
Raadsleden Van Eeghem en Callens.
Er wordt overgegaan tot de behandeling ten gronde van punt 1.

OCMW-Raad (diensten en schepenen)
Openbaar

1.

Personeelszaken - Uitvoering sectoraal akkoord 2020
De OCMW-raad in openbare zitting,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;
Gelet op de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeente en het COMW;
Gelet op de goedkeuring van de Vlaamse regering op 10 april 2020 van het ontwerpakkoord voor een
sectoraal akkoord 2020;
Gelet op de omzendbrief van 28 mei 2020 betreffende het sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en
provinciale besturen;
Overwegende dat in het sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van 1,1% vanaf 1 januari 2020
voorzien wordt voor de personeelsleden die onder het toepassingsbied van het sectorale akkoord voor de
lokale en provinciale besturen vallen;
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Overwegende dat de koopkrachtverhoging tot stand moet komen door een verhoging van de
maaltijdcheques, een recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro en de verhoging van de bijdragevoet
tweede pensioenpijler voor contractueel personeel naar 2,5%;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad op 11 april 2018 waarbij vanaf 1 juli 2018 de bijdragevoet voor
alle contractuele medewerkers reeds verhoogd werd naar 3%;
Overwegende dat het akkoord in werking treedt op 1 januari 2020, maar de maaltijdcheques niet verhoogd
kunnen worden met terugwerkende kracht;
Overwegende dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de periode van 1 januari 2020 tot en met
30 juni 2020; de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en vanaf 1 januari 2021 en verder.
Overwegende dat er naar gestreefd wordt om de maaltijdcheques te verhogen naar het fiscale maximum
van 8,00 euro per dag en er van uit gegaan wordt dat een Eco-cheque het meest gewaardeerde en fiscaal
en sociaal rechtelijk aantrekkelijk voordeel is voor medewerkers;
Overwegende dat een simulatie werd gemaakt op basis van 440 voltijdse equivalenten waaruit blijkt dat er
voor de verhoging van de maaltijdcheques een geraamde netto jaarlijkse meerkost van 67.614,00 euro is
en voor de jaarlijkse toekenning van Eco-cheques een geraamde netto jaarlijkse meerkost voor de
werkgever van 40.109,16 euro is;
Overwegende dat de kost voor 2020 opgevangen wordt door het algemene exploitatiebudget in afwachting
van een volgende aanpassing van meerjarenplan;
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 juni 2020 om het
voorstel uitvoering sectoraal akkoord voor de leggen aan de vakorganisaties, de OCM-raad en de gemeente
raad;
Gelet op de opmerkingen die het ACV, ACOD en VSOA via e-mail formuleerden en het akkoord dat
ondertekend werd.
BESLUIT:
Artikel 1
De OCMW-raad beslist om de nominale waarde van de maaltijdcheques te verhogen naar 8,00 euro met
ingang van 1 juli 2020.
Artikel 2
De OCMW-raad beslist om in het kalenderjaar 2020 Eco-cheques toe te kennen aan de medewerkers voor
een bedrag van 195,00 euro per voltijdse equivalenten.

Artikel 3
De OCMW-raad beslist om vanaf het kalenderjaar 2021 en verder Eco-cheques toe te kennen aan de
medewerkers voor een bedrag van 91,00 euro per voltijdse equivalenten.
Artikel 4:
De berekening van het uit te keren voordeel gebeurt jaarlijks, gelijk lopend aan de berekening van de
eindejaarspremie, in de maand oktober voor alle medewerkers die op 1 oktober van het kalender jaar in
dienst zijn op volgende wijze:
De referentieperiode is van 1 januari x tot en met 30 september x;
De cheques worden berekend pro rata het gemiddeld aantal aanwezigheidsdagen en de gemiddelde
prestatiebreuk in de referentieperiode;
De diensten die in aanmerking komen, worden berekend per kalendermaand. De diensten die niet
zijn begonnen op de eerste dag van een maand of geëindigd op de laatste dag van een maand,
worden niet meegerekend.
De gemiddelde prestatiebreuk in deze zelfde referentieperiode wordt in aanmerking genomen bij
de verrekening van de cheques;
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Afwezigheden wegens ziekte van langer dan 1 maand worden niet in aanmerking genomen bij de
berekening van het aantal cheques. Afwezigheden wegens arbeidsongeval of zwangerschapsverlof
worden wel in aanmerking genomen.

Artikel 5
Er wordt een addendum toegevoegd aan de bestaande overeenkomst met Sodexo, specifiek voor het
onderdeel van de Eco-cheques.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2.
Welzijn - Eerstelijnszone Oostkust vzw - definitieve
erkenning en vertegenwoordiging.
De OCMW-raad in openbare zitting,
Gelet op het decreet lokaal bestuur meer bepaald artikel 77 en 78;
Gelet op het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en
houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de
eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders dat op
17 mei 2019 definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 20 december 2019 waarbij goedkeuring werd gegeven om
het engagement voor de Eerstelijnszone Oostkust vzw op te nemen;
Overwegende de erkenning van de Eerstelijnszone Oostkust vzw vanaf 1 juli 2020;
Overwegende dat deze vzw bestuurd wordt door een bestuursorgaan (zorgraad);
Overwegende het advies van de VVSG om als lokaal bestuur als rechtspersoon tot het bestuursorgaan
toe te treden, met een afvaardiging van vertegenwoordigers.
BESLUIT:
Artikel 1:
De OCMW-raad neemt akte van de erkenning van de Eerstelijnszone Oostkust vzw door het Agentschap
Zorg en Gezondheid vanaf 1 juli 2020.
Artikel 2:
Het lokaal bestuur Knokke-Heist treedt als rechtspersoon toe en duidt de vertegenwoordigers aan die
namens het bestuur in het bestuursorgaan en de algemene vergadering van de vzw zetelen.
Artikel 3:
De OCMW-raad bevestigt de vertegenwoordiging van Mieke Timmerman als lid van het bestuursorgaan
(zorgraad) en als eerste vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering. De OCMW-raad bevestigt de
aanduiding van Isabelle Bonne als plaatsvervangend lid van het bestuursorgaan (zorgraad) en duidt
Isabelle Bonne als tweede vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De dagorde uitgeput zijnde, wordt vastgesteld dat het verslag van de vorige OCMW-raadszitting d.d.
donderdag, 25 juni 2020 geen aanleiding gaf tot opmerkingen of bezwaren.
Het verslag wordt overeenkomstig artikel 277 van het decreet Lokaal Bestuur als goedgekeurd
beschouwd en ondertekend door de voorzitter en de algemeen directeur.
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De voorzitter sluit de vergadering om 20u55.
Algemeen directeur,

De voorzitter

