NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE
WELZIJNSBAND MEETJESLAND
maandag 31 mei 2010

AANWEZIG:
Marleen Van den Bussche, voorzitter Welzijnsband ;
Baetslé Hans, De Muynck Johan, Hautekeete Gilbert, Smessaert Danny, Van de Velde Etienne, Van den Kerckhove Johan en Cools Martine, Raadsleden.
Luc Van Vynckt, secretaris Welzijnsband ;
AFWEZIG: (verontschuldigd)

1.

Goedkeuring van de notulen van de Raad van Bestuur van 25 februari 2010.
(244890)

De notulen van de raad van bestuur van 25 februari 2010 worden unaniem goedgekeurd.
2.

Goedkeuring van de toetreding van de Welzijnsband Meetjesland tot de Vereniging
AudiO (Vereniging Titel 8 - hoofdstuk 1 van het OCMW-decreet). (244884)

Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van de statuten van de vereniging Welzijnsband Meetjesland op 2
september 2004 door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering;
Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van de Welzijnsband Meetjesland van 27
november 2008, houdende samenwerking met de feitelijke vereniging AudiO voor de organisatie van audits bij de 13 OCMW‟s van de Welzijnsband Meetjesland;
Gelet op de besluiten van de 13 OCMW‟s houdende goedkeuring sectie „interne audit‟ en
goedkeuring auditcharter;
Overwegende dat de invoering van het OCMW-decreet er toe heeft geleid dat de huidige vereniging AUDIO zich dient om te vormen tot een vereniging Titel VIII, hoofdstuk 1 van het
OCMW-decreet;
Overwegende dat deze omvorming hoofdzakelijk een aantal positieve wijzigingen met zich
meebrengt;
Overwegende dat de hernieuwde toetreding gebeurt binnen de doelstelling „kwaliteitszorg‟
voorzien in de statuten van de Welzijnsband Meetjesland;
Overwegende dat de toetreding binnen de doelstelling “kwaliteitszorg” perfect mogelijk is,
gezien de organisatie van dergelijke audits het bepalen van het kader van de interne controle
en de daaruit volgende kwaliteitsprocedures (of het vroegere administratief handboek) op het
oog heeft;
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Overwegende dat de samenwerking met AudiO de organisatie van gemeenschappelijke audits
voor de 13 OCMW‟s van het Meetjesland voorziet, maar dat het daarnaast mogelijk blijft dat
een OCMW afzonderlijk een specifieke audit bestelt;
Gelet op de bijgaande motivatietekst;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de Welzijnsband Meetjesland dient te beslissen in
verband met de hernieuwde toetreding tot de Vereniging titel VIII, hoofdstuk 1 van het
OCMW-decreet AudiO, in toepassing van artikel 18 van de statuten van de Welzijnsband
Meetjesland;
BESLUIT : Met 8 stemmen voor.
Artikel 1: De Welzijnsband Meetjesland, Vereniging Titel VIII, hoofdstuk 1 van het
OCMW-decreet, wenst toe te treden tot de Vereniging Titel VIII, hoofdstuk 1 van
het OCMW-decreet AudiO voor de organisatie van externe audits.
3.

Invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden
van de Welzijnsband Meetjesland en goedkeuring van het bestek voorgesteld door
de RSZPPO. (244887)

Gelet op het OCMW-decreet, inzonderheid op de artikelen 51 en 52;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Gelet op het protocol 148/2 van 18 juli 2005 houdende het sectoraal akkoord voor de federaal
gefinancierde gezondheidssectoren – publieke sector, meer bepaald punt 9, waar voor de personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen in specifieke plannen voor
een tweede pensioenpijler voor contractanten werden voorzien;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december
2009;
Gelet op het protocol van akkoord afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het
bijzonder comité van 31 mei 2010;
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een
opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk;
Na hierover beraadslaagd te hebben.
BESLUIT : met unanimiteit van stemmen
Artikel 1: §1. De raad van bestuur van de Welzijnsband Meetjesland voert een aanvullend
pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari 2010.
§2. Het contractueel aangestelde personeel van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen wordt voorlopig uitgesloten van dit aanvullend pensioenstelsel.
Er moet eerst duidelijkheid komen over de uitvoering van het akkoord van 18 juli
2005 betreffende de federale gezondheidssectoren – publieke sector, om te vermijden dat er voor deze sector twee parallelle initiatieven naast elkaar ontstaan.
Artikel 2: De raad van bestuur gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler
contractanten van 9 december 2009, dat in bijlage wordt toegevoegd.
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Artikel 3: De raad van bestuur is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele
personeelsleden.
Artikel 4: De pensioentoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 5: De raad van bestuur stelt het pensioenreglement, met name dit raadsbesluit en het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten (bijlage), ter beschikking van
zijn contractuele personeelsleden.
Artikel 6: De raad van bestuur keurt het voorliggend bestek, opgemaakt door de RSZPPO in
haar hoedanigheid van opdrachtencentrale goed en belast het college met de verder uitvoering.
4.

Goedkeuring van de bestelling van zuurvrij omslagpapier en archiefdozen.
(244888)

Op basis van een recente prijsvraag bij leveranciers van zuurvrij verpakkingsmateriaal en archiefdozen wordt een bijkomende bestelling goedgekeurd van die producten:
Bij het rijksarchief:
37 pakken van 250 vellen zuurvrij omslagpapier (12 pakken voor OCMW Aalter, 8
pakken voor OCMW Assenede, 3 pakkenvoor OCMW Kaprijke, 2 pakken voor
OCMW Maldegem, 10 pakken voor OCMW Sint-Laureins en 2 pakken voor OCMW
Zomergem).
Bij Du Fossé:
300 archiefdozen ( 200 voor OCMW Maldegem en 100 voor OCMW Kaprijke).
De bestelling wordt goedgekeurd.
5.

Varia. (244889)
-

Syndicaal overleg; statuten en personeelskader Welzijnsband.
Nieuwe werkwijze AudiO.

Namens de Welzijnsband Meetjesland
Luc Van Vynckt
secretaris

Marleen Van den Bussche
voorzitter
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