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OPENBARE ZITTING
Interne Zaken
Personeel
1

Opheffing personeelsformatie - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Decreet Lokaal Bestuur legt de personeelsformatie niet langer op als een verplicht instrument.
De personeelsformatie (het kader dat de opsomming van het aantal en de soorten betrekkingen voor
een lokaal bestuur bevat voor de uitvoering van het uitgetekende beleid) blijft echter gelden zolang de
raad de personeelsformatie niet opheft of door iets anders vervangt.
Argumentatie
De huidige personeelsformaties betreffen louter een opsomming van de verschillende functies en het
aantal beschikbare betrekkingen. Dit is een vrij fixed gegeven dat bij elke geplande wijziging moet
aangepast worden en naast de overige beleidsdocumenten bestaat.
De BBC heeft echter een integrale aanpak van organisatieontwikkeling en -beheersing als doel. De
BBC zou ineen moeten vloeien met projecten in het kader van beleidsplanning en -opvolging,
samenwerking tussen gemeente en OCMW, strategische en projectwerking, organisatiebeheersing,
professionalisering van het personeelsbeleid, ...
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In functie van de opmaak van het meerjarenplan 20-25 werd reeds de personeelsbehoefte voor de
komende beleidsperiode in kaart gebracht en de financiële gevolgen daarvan werden opgenomen in
het meerjarenplan.
Gezien de doelstellingen van de BBC en de samenhang tussen de beleidskeuzes, de
personeelsbehoefte en de budgetten is het bijgevolg logisch om de personeelsplanning hierin te
integreren. Hierdoor wordt de personeelsbezetting, net als de realisatie van de beleidsdoelstellingen,
beter gemonitord. Bovendien kan er meer flexibel ingespeeld worden op wijzigende behoeftes.
Er wordt dan ook voorgesteld om de personeelsformatie op te heffen en de personeelsplanning op te
nemen als onderdeel van het meerjarenplan en de tussentijdse rapportering.
Naar de raad zal in het kader van het meerjarenplan voorzien worden in een periodieke rapportering
met:
 een stand van zaken van de toekomstige geplande aanwervingen of personeelsbehoeften op
basis van verwachte uitstroom van personeel en/of op basis van de gemaakte beleidskeuzes,
vertaald in de beleids- en beheerscyclus;
 een overzicht van de huidige effectieve personeelsbezetting.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur.
De personeelsformatie van het OCMW Gingelom, laatst aangepast op 30 mei 2018.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad beslist de bestaande personeelsformatie op te heffen en gaat akkoord met de
voorgestelde werkwijze voor de integratie van de personeelsplanning in het meerjarenplan.

Financiën
Beleidsrapporten
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Kennisgeving van het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2019 Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Gingelom hebben op 30 juni 2020 de
jaarrekening 2019 vastgesteld.
De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur
bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 2 juli 2020 en bezorgde de
digitale rapportering op 2 juli 2020.
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Argumentatie
De jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van Gingelom werd door de provinciegouverneur goedgekeurd op 30
september 2020.
Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Er zijn wel een aantal
bemerkingen van eerder technische aard gemaakt. Deze werden via mail aan de algemeen directeur
en de financieel directeur bezorgd.
Juridische grond
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260 tot en
met 262 en artikel 322.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en
beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met
4.

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de jaarrekening
2019.

Welzijn
Sociale dienst
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Aanvraag subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de COVID-19 crisis heeft de hogere overheid aan de OCMW's een subsidie
toegekend ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare groepen.
De subsidie bedraagt € 13.402,74 voor het OCMW van Gingelom en moet gebruikt worden voor de
aankoop van consumptiebonnen voor kwetsbare groepen die besteed moeten worden bij lokale
handelaars.
Om de subsidie te kunnen aanvragen en ontvangen met het lokaal bestuur aan de volgende
voorwaarden voldoen:
1. Het lokaal bestuur dient tijdig een correcte en volledige aanvraag in.
2. Het lokaal bestuur beschikt over een bestaand of nieuw lokaal waardebonnensysteem:
o In dat systeem wordt in een extra consumptiebudget voorzien voor kwetsbare
doelgroepen, die verkeren in financiële armoede of die ten gevolge van COVID-19 in
financiële armoede dreigen terecht te komen. Bestaande systemen van
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waardebonnen of voordeelpassen zoals de Uitpas en Paspartoe (VGC) komen ook in
aanmerking;
o Het waardebonnensysteem kan een samenwerking zijn tussen gemeenten en
OCMW’s, al dan niet in een specifiek samenwerkingsverband, zoals intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, welzijnsverenigingen, autonome gemeentebedrijven, enz.
3. De Vlaamse gemeenten of OCMW’s definiëren en motiveren de afbakening van de kwetsbare
doelgroepen en lokale handelszaken op basis van de plaatselijke noden. Zij kunnen die
immers het beste inschatten. De gemeenten en OCMW’s nemen hun definitie en motivatie op
in een raadsbesluit (collegebesluit voor de VGC):
o Dit consumptiebudget kan gebruikt worden in lokale handelszaken of organisaties,
zoals kledingwinkels, voedingswinkels, horeca, winkels voor educatief schoolmateriaal,
en bij organisaties voor bijvoorbeeld culturele evenementen, vrijetijdsbesteding, enz.
o Naast een aantal uitkeringsgerechtigde categorieën zoals personen met een leefloon
of gelijkgestelde steun, personen met een handicap (IVT) of met een
inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen, kunnen
ook mensen met een laag loon of een laag pensioen of personen die nu al
aanvullende steun krijgen, in aanmerking komen.
4. Het lokaal bestuur bepaalt de waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van
toekenning en het gebruik en de validering van de bonnen. De bonnen moeten wel worden
ingewisseld bij het lokale bestuur tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.
Argumentatie
Het OCMW wenst aan elke inwoner die behoort tot een kwetsbare doelgroep een of meerdere
waardebonnen te geven, om:
 enerzijds de koopkracht te versterken van huishoudens die omwille van de coronacrisis
serieus inkomensverlies leden of die al met een laag inkomen moesten rondkomen en die zich
daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden, en
 anderzijds lokale handelszaken en organisaties, die evenzeer door de coronacrisis sterk zijn
getroffen, te steunen.
Het OCMW acht het wenselijk een reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie
goed te keuren.
Het afbakenen van de doelgroep gebeurde door het vast bureau op 29 september 2020.
Het reglement voor de toekenning van de waardebonnen zal ter goedkeuring aan de OCMW-raad
worden voorgelegd.
De waardebon kan besteed worden bij handelszaken of organisaties. Dit zijn handelszaken,
ondernemingen of organisaties die ingeschreven zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen met
vestiging op het grondgebied van de gemeente.
Juridische grond
Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020, en latere wijzigingen, houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan
de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van het
consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.
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Notulen
Marlies Boonen merkt op dat in de bijlage enkel de mensen die tijdelijk werkloos zijn, zijn aangeduid
en niet deze van het groeipakket. Zij vraagt ook of het reglement nog moet opgesteld worden.
Annick Princen antwoordt dat dit komt doordat het een online invulformulier is, waar een pdf van
gemaakt werd. De bedragen in het reglement zullen afhankelijk zijn van het aantal rechthebbenden
en zal nog aan de ocmw-raad ter goedkeuring worden voorgelegd. De budgetten mogen gebruikt
worden tot 31/12/21.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De beslissing van het vast bureau om de subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor
kwetsbare doelgroepen aan te vragen wordt bekrachtigd door de ocmw-raad.

Artikel 2
Voor de toekenning en verdeling van de consumptiebonnen zal een reglement worden uitgewerkt dat
ter goedkeuring aan de OCMW-raad wordt voorgelegd.

13 oktober 2020 20:58 - De voorzitter sluit de zitting
Varia punten
Kristof Schiepers komt terug op de vraag over de begroting voor corona. Dit zou nog opnieuw naar de
raad komen.
Annick Princen antwoordt dat er op dit moment nog maar heel weinig coronageralateerde aanvragen
ontvangen zijn door de sociale dienst. Het aandeel leeflonen van jonge mensen is wel groter
geworden. Het is nog niet volledig duidelijk hoe het budget wordt ingevuld en er is altijd gezegd dat
dit dossier per dossier bekeken zou worden. Alle budgetten zijn verlengd om toe te kennen tot eind
volgend jaar, wat ook meer ruimte geeft. De sociale dienst heeft altijd begeleidend gewerkt, het is
geen goed idee om gewoon sinterklaas te spelen, want volgend jaar zijn deze budgetten er niet meer.
De cliënten zijn meer gebaat bij een structurele oplossing.
Doordat het allemaal individuele dossiers zijn, is het moeilijk om een plan van aanpak te geven.
Misschien dat er begin volgend jaar een beter beeld is of dat de tweede golf nog een bijkomend effect
heeft.
Gert Houbey merkt op dat er vanuit welzijn nog een tweede bedrag werd toegekend en vraagt of dat
hier in zit.
Annick Princen antwoordt dat het budget voor consumptiebonnen geblokkeerd zit. Van de rest van het
budget is nog niet zo heel veel gebruikt. De sociale dienst merkt dat de mensen die komen vooral
administratieve hulp nodig hebben en voor de aanvraag van een leefloon. Er wordt wel aan gedacht
om de septembertoelage te verhogen.

Gert Houbey heeft de vraag gehad waarom er geen toestemming werd gegeven voor de rally en wel
voor de BK tijdrit.
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De burgemeester geeft aan dat hij van de organisatie had doorgekregen dat het moeilijk te
organiseren en onder controle te houden was met de toeschouwers. De tijdrit is individueel en daar
zijn enkel ouders te verwachten en niet veel andere toeschouwers. De Ster van Zuid-Limburg werd
bovendien ook geannuleerd in Gingelom omdat het daar moeilijker wat het publiek onder controle te
houden. Het is steeds een afweging wat wel en niet kan doorgaan.

Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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