
OCMW-Raad van donderdag 25 februari 2021 om 19u30 
 

De Voorzitter van de OCMW-Raad nodigt u uit op de maandelijkse vergadering die plaatsvindt op 

donderdag 25 februari 2021 om 19u30. Omwille van de Coronacrisis zal deze vergadering digitaal 

georganiseerd worden via het platform TEAMS. 

De link om de raad te volgen zal op de dag van de zitting gepubliceerd worden op de gemeentelijke 

website. 

 

Agenda 
Openbare zitting 

Algemene/administratieve aangelegenheden 

1. Onderwerp Vragen van raadsleden 

 Motivatie De raadsleden kunnen vragen stellen buiten de agenda van de 

raad. Het antwoord wordt gegeven door de voorzitter of door de 

leden van het Vast Bureau. 

 Voorstel beslissing Vragen van raadsleden 

 

2. Onderwerp Goedkeuring GSM-policy personeelsleden gemeente en 

OCMW 

 Motivatie De raad wordt gevraagd om het GSM-policy voor 

personeelsleden van gemeente- en OCMW goed te keuren.  

 Voorstel beslissing Goedkeuring GSM-policy personeelsleden gemeente en OCMW 

 

3. Onderwerp Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW 

 Motivatie Het personeelskader werd onderzocht rekening houdend met 

toekomstige pensioneringen op 01/07/2021. Hierdoor worden er 

enkele aanpassingen doorgevoerd in het organogram. Dit werd 

positief geadviseerd in het managementteam van 09/02/21 en 

met de vakbonden besproken en positief geadviseerd. 

 Voorstel beslissing Goedkeuring aanpassing organogram gemeente-OCMW 

 

4. Onderwerp Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 

 Motivatie Het arbeidsreglement dient op een aantal vlakken aangepast te 

worden, o.a. betreffende de glij- en stamtijden naar aanleiding 

van de avondopening op maandag. 

 Voorstel beslissing Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement 

 

  



Sociale dienst 

5. Onderwerp Subsidie seniorenverenigingen werkingsjaar 2020 

 Motivatie Gezien het vreemde werkingsjaar dat 2020 omwille van corona 

was voor alle verenigingen, wordt aan de Raad een voorstel 

gedaan in verband met de toekenning van de subsidie aan 

seniorenverenigingen. 

 Voorstel beslissing Goedkeuring Subsidie seniorenverenigingen werkingsjaar 2020 

 

Geheime zitting 

Sociale dienst 

6. Onderwerp Kennisgeving Vast Bureau  

 Motivatie De raad neemt kennis van het Vast Bureau van 26 januari 2021 

en 9 februari 2021. 

 Voorstel beslissing Kennisgeving Vast Bureau  

 

 

 

Met collegiale groeten, 

 

Hilde Broers 

Voorzitter 

 

 


