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OPENBARE ZITTING
Interne Zaken
Personeel
1

Omschakeling van het vakantiestelsel voor de contractuele personeelsleden:
aanpassing rechtspositieregeling en arbeidsreglement - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Momenteel zijn er 2 verschillende vakantiestelsels, het vakantiestelsel privé voor de contractuele
personeelsleden en het vakantiestelsel publiek voor de statutaire personeelsleden.
Argumentatie
Momenteel zijn er 2 verschillende vakantiestelsels, het vakantiestelsel privé voor de contractuele
personeelsleden en het vakantiestelsel publiek voor de statutaire personeelsleden.
Door wijzigingen in de regelgeving werd de mogelijkheid gecreëerd om alles om te zetten naar het
vakantiestelsel publiek. Deze omschakeling zorgt voor een 3-ledig voordeel: de werkwijze voor de
personeelsdienst wordt vereenvoudigd, er ontstaat eenvormigheid voor alle personeelsleden en op
middellange termijn ontstaat een financieel voordeel voor gemeente en OCMW.
Door het vakantiestelsel van de contractuele personeelsleden gelijk te stellen met de statutaire
personeelsleden moet er wel éénmalig een kost betaald worden: aan alle contractuele
personeelsleden wordt het enkelvoudig vakantiegeld (= 20 vakantiedagen) uitbetaald. Dit wordt
anders bij uitdiensttreding of bij pensionering betaald. M.a.w. een kost die normaal gezien verspreid
wordt in de tijd, wordt nu eenmalig versneld uitbetaald. Daartegenover staat dat men voor
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contractuele personeelsleden waarvoor het vakantiestelsel publiek toegepast wordt, 2,09% minder
patronale bijdrage moet betalen.
Er werd een simulatie gemaakt op basis van de gegevens van het budget 2020. Voor de gemeente
betekent dit een extra eenmalige kost van €136.402 en voor het OCMW van €101.782. Hierdoor wordt
een jaarlijkse terugkerende besparing bekomen. De eenmalige kost wordt op minder dan 5 jaar
terugverdiend en nadien is er een jaarlijkse besparing van €27.946 voor de gemeente en €20.853
voor het OCMW. Bovendien wordt de kost van de patronale bijdrage elk jaar groter, aangezien de
personeelsleden steeds meer verdienen, hierdoor vergroot ook de besparing.
Het is aan te raden om over te schakelen op 31/12.
De nodige aanpassingen aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de raad.
Deze aanpassingen werden op 24 november aan de vakbonden overgemaakt via mail. Op 25
november werden enkele vragen ontvangen van ACOD LRB Limburg, dewelke via mail van 30
november werden beantwoord en waarop op 1 december reactie werd ontvangen. Op 14 december
werd een mail van ACV Openbare Diensten ontvangen dat zij niet akkoord kunnen gaan met de
aanpassingen, daar er over dient onderhandeld te worden. Gezien zij steeds in alle mailwisseling, ook
deze met ACOD, waren opgenomen, was er de ruimte om ook zelf inhoudelijke opmerkingen te geven
en te onderhandelen. Pas 1 dag voor goedkeuring door de raad stellen dat er moet onderhandeld
worden, zonder inhoudelijke opmerkingen mee te geven, maakt het onmogelijk om daar rekening
mee te houden.
Juridische grond
Het besluit van de Vlaamse Regering waarbij de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling
van het gemeentepersoneel werden vastgelegd van 7 december 2007 en latere wijzigingen.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het besluit van 30 juni 2011 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het personeel
van het OCMW en de latere wijzigingen.
Het besluit van 29 mei 2013 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van
het OCMW en de latere wijzigingen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan volgende aanpassingen in de rechtspositieregeling voor het
personeel van het OCMW:
Artikel 203

"Het statutair en gesubsidieerd contractueel personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld
krachtens het decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende
de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling
van het vakantiegeld van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel.
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Het contractueel personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld overeenkomstig de bepalingen van
Titel III van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers."
wordt vervangen door
"Het personeelslid ontvangt jaarlijks een vakantiegeld krachtens het decreet van 8 mei 2002
houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende de haard- en standplaatstoelage en het
vakantiegeld van het gemeente- en provinciepersoneel en het besluit van de Vlaamse Regering van 13
september 2002 betreffende de toekenning en de vaststelling van het vakantiegeld van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel."
Artikel 258

"Voor de statutaire werknemers wordt de jaarlijkse vakantie opgebouwd op basis van de prestaties
van het lopende jaar. Voor de contractuele werknemers, 20 dagen op basis van de prestaties van het
vorige jaar en de overige op basis van de prestaties tijdens het lopende jaar."
wordt vervangen door
"De vakantieregeling van de statutaire en contractuele personeelsleden wordt georganiseerd conform
de vakantieregeling van de publieke sector.
Voor de statutaire en de contractuele werknemers wordt de jaarlijkse vakantie opgebouwd op basis
van de prestaties van het lopende jaar."

Artikel 2
Er wordt goedkeuring verleend aan volgende aanpassingen in het arbeidsreglement voor het
personeel van het OCMW:
Artikel 14 - Jaarlijkse vakantie

"De jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd op basis van de prestaties van het lopende jaar voor de
statutaire werknemers en voor de contractuele werknemers 20 dagen op basis van de prestaties van
het vorige jaar en de overige op basis van de prestaties tijdens het lopende jaar."
wordt vervangen door
"De jaarlijkse vakantie wordt opgebouwd op basis van de prestaties van het lopende jaar voor zowel
de statutaire als de contractuele werknemers."

Artikel 3
Deze aanpassingen gaan in vanaf 1 januari 2021.

Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt.

Financiën
Beleidsrapporten

3/7

2

Vaststelling van het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 voor het gedeelte
van het OCMW - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De voorliggende aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 komt tegemoet aan de nieuwe regelgeving
rond de beleids- en beheerscyclus.
Minstens 1 maal per jaar dient een aanpassing van het meerjarenplan voorgelegd te worden aan de
raden.
Zowel de kredieten van het lopende jaar 2020 als de kredieten voor 2021 werden herbekeken en
dienen door de raden te worden vastgesteld.
Argumentatie
Het aangepaste meerjarenplan en de bijhorende documentatie werden aan de raadsleden via digitale
drager bezorgd op 01/12/2020.
De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan door de financieel directeur toonde aan dat
het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 financieel in evenwicht is. Het geraamde beschikbare
budgettair resultaat voor elk boekjaar is groter dan nul en er is een positieve autofinancieringsmarge
in 2025 bereikt.
Juridische grond
Het Decreet van 22/12/2017 over het Lokaal Bestuur geeft het kader weer waarbinnen de
beleidsrapporten zoals de aanpassing van het meerjarenplan dienen opgemaakt te worden.
Art. 249 §2 en 3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in het bijzonder dat de gemeente en het
OCMW hun aangepaste meerjarenplan delen, maar dat zij elk bevoegd blijven voor de vaststelling van
hun deel.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale
besturen en het ministrieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften beschrijven de manier waarop de beleidsrapporten dienen opgemaakt te worden en
bepaalt ook de inhoud van de aanpassing van het meerjarenplan.
Volgens de omzendbrief KB/ABB 2020/3 houdt de procedure in dat eerst de gemeenteraad en de
OCMW-raad elk over hun deel stemmen. Nadat de raden het beleidsrapport elk voor hun deel hebben
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMWraad goed.
Notulen
De financieel directeur presenteert de aanpassing van het meerjarenplan.
Kristof Schiepers geeft aan dat de toelichting van de begroting altijd een goed zicht geeft over waar
we staan en waar we naar toe gaan. Met de fractie hebben ze volgende opmerkingen:
 Zij zijn heel blij met de investeringen in het centrum van Gingelom. Deze zijn noodzakelijk,
maar ze blijven toch op hun honger zitten m.b.t. de invulling ervan. Bijzondere aandacht voor
jeugd en toerisme wordt gevraagd.
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 De investering in het voetbalcomplex is wel een heel grote verandering, een verdubbeling.
Wat is de oorzaak hiervan? Het is goed om te investeren, maar het moet geen prestigeproject
worden, zoals deze van het verleden waar nu nog de leninglasten worden meegedragen.
Bovendien is er de vraag of er voldoende draagvlak is.
 Het is positief dat de belastingen op peil blijven en goed dat er op de bijdragen aan de
kerkfabrieken wordt toegezien. M.b.t. het kerkenplan blijven ze wat op hun honger zitten. De
pensioenlast blijft een risico.
 De leninglast gaat wel terug wat stijgen. De nota geeft een goed beeld hiervan, evenals van
de planning van de investeringen. Zij vragen om de investeringslast wat te spreiden, nu valt
deze vooral voor de verkiezingen.
 Zij zijn blij met het fietspad dat er komt.
 Een aantal zaken worden wel gemist: een visie op het economisch beleid in Gingelom, er
moet gezorgd worden dat het inkomen van de burgers op peil blijft. Een oplossing ligt ook in
duurzame toeristische investeringen.
 Zij willen toch ook zeggen dat in dit bijzonder haar de dienstverlening van de gemeente
gewaarborgd bleef en zijn blij dat er door het systeem van de waardebonnen een € 60.000
terug naar de handelaars is gegaan.
De burgemeester antwoordt hierop dat er in het verleden niet zozeer prestigeprojecten werden
uitgevoerd, maar dat bij investeringen nu eenmaal leningen komen kijken.
Met betrekking tot het kerkenplan heeft de gemeente reeds geprobeerd stappen te ondernemen,
maar dit loopt niet heel vlot met het CKB en de kerkfabrieken. Er wordt momenteel samen met het
bisdom gewerkt aan fusies van parochies en kerkfabrieken. In Boekhout zijn de ontwerpers effectief
gestart met de studie voor de nevenbestemming en voor de kerk van Gingelom is de aanbesteding
voor het aanstellen van een ontwerper lopende. Er zijn dus toch al een aantal concrete stappen gezet.
De investeringen zijn inderdaad vooral in 2023 voorzien, niet voor de verkiezingen, maar omdat de
opstart van projecten zijn tijd nodig heeft.
Jan Wicheler zegt dat het logisch is dat er vragen komen over de voetbal. Hij schetst de historiek van
het dossier, met start in 2017. Dit jaar is het studiebureau aan het werk gegaan en op 29 september
werd het eerste resultaat aan de clubs voorgelegd. Gelet op de investering die de gemeente hier
tegenover zet, is aan de clubs de eis gesteld om voor de jeugdwerking samen te gaan. Normaal was
dat voor dit jaar gevraagd, maar hier zit vertraging op. Na de vergadering in september werd
gevraagd naar een duidelijk standpunt voor 30 november. Omwille van de coronaproblematiek heeft
Gravelo uitstel gevraagd. Alle clubs moeten nu voor 20 december een duidelijk standpunt innemen
omtrent het voorstel en het protocol. Er hangt inderdaad een prijskaartje aan het project. Maar het
doel is om de jeugd en het jeugdvoetbal te stimuleren en het zou heel jammer zijn als de clubs dit
weigeren.
Kristof Schiepers stelt dat hij eerder begrepen had dat het over het samengaan van de jeugdwerking
ging en nu komt daar een uitdoofscenario bij. Hij kan begrijpen dat dit moeilijk ligt voor de clubs.
Patrick Lismont antwoordt dat dit te maken heeft met het RUP, verschillende terreinen liggen
zonevreemd en om een nieuw complex te realiseren moet dit aangepakt worden.
Jan Wicheler vult aan dat het ook niet zo is dat de clubs moeten verdwijnen, ze moeten verhuizen,
maar krijgen wel een nieuw complex in de plaats.
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Marlies Boonen sluit zich aan bij de opmerkingen van Kristof Schiepers omtrent de voetbal. Het is
jammer dat het plan nog nooit tussentijds aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Hierdoor is de
gemeenteraad niet mee, hetzelfde geldt voor de kerk in Boekhout.
De gezinnen betalen nu een hogere bijdrage aan Limburg.net, maar er is niet meteen een wezenlijke
vermindering te zien van de kost voor de gemeente.
Marlies stelt ook de vraag wat de schrapping van de opmaak masterplan Steenweg betekent.
Zij is van mening dat ten gevolge van de coronamaatregelen personeel op tijdelijke werkloosheid had
geplaatst moeten worden in plaats van dienstvrijstelling of andere opdrachten als bezigheidstherapie
te krijgen, zo had er toch wat bespaard kunnen worden.
De burgemeester antwoordt dat het een duidelijke keuze was om geen tijdelijke werkloosheid in te
stellen.
Met betrekking tot Boekhout is men momenteel bezig met de haalbaarheidsstudie, in februari zullen er
de eerste resultaten zijn. Voor de voetbal is het zo dat beslist werd om eerst met de voetbalclubs af te
stemmen.
Jan Wicheler vult aan dat het ontwerp van het voetbalcomplex zeker nog niet af is. Op basis van de
studie en gelijkaardige projecten is er een betere raming opgemaakt. Maar de gemeenteraad zal
zeker, eens de voetbalclubs hun goedkeuring hebben gegeven, nog een toelichting krijgen.
De financieel directeur legt uit dat het bij Limburg.net geen volledige overname betreft, enkel een
invoering van de directe inning. Limburg.net gaat invorderen bij onze inwoners, maar het blijft wel
nog steeds zo dat er voor de gemeente een werkingskost is. In 2021 zal de afrekening van het eerste
werkingsjaar met de directe inning gebeuren.
Met betrekking tot het masterplan geeft de algemeen directeur aan dat er niets geschrapt wordt. Het
masterplan Steenweg betreft de opmaak van een stedenbouwkundige visie, die omwille van timing
naar achter wordt verschoven. Dit heeft geen impact voor de projecten in het centrum zoals de kerk,
multifunctionele zaal ed.

Gert Houbey maakt zich zorgen over de projecten wanneer hij hoort dat de studiebureaus de plannen
wel zullen toelichten. Hij hoopt dat de gemeenteraad toch ook zal kunnen mee nadenken en
misschien ook in een werkgroep wordt betrokken.
De plannen rond de kerken is iets wat traag op gang komt, maar de eerste aanzet is gebeurd en dat
is positief.
Omtrent de polyvalente ruimte in de huidige bibliotheek blijft hij hopen dat er rekening wordt
gehouden met de akoestiek en dat het Park van de Vriendschap ook daarin zal komen.
Over de waardebonnen is hij minder enthousiast omdat alle handelaars, ook degene die geen
omzetdaling hebben gekend, hier hun voordeel uit halen. Met de tweede lockdown vallen de horeca
en contactberoepen hier terug uit.
Gert wenst het personeel te bedanken voor hun inzet en flexibiliteit in de afgelopen maanden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de ocmw raad met
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- 12 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Patrick Lismont;
Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan
Wicheler
- 4 stem(men) tegen: Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 2 onthouding(en): Marlies Boonen; Gert Houbey

Besluit
Artikel 1
De OCMW-raad stelt het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2025 vast voor het gedeelte van het
OCMW.

15 december 2020 21:18 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter OCMW-raad
Patrick Lismont
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