Beslissingen OCMW-raad van woensdag 22 november 2017
1.

SECRETARIAAT. Verslag. Goedkeuring van het proces-verbaal van de
openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting
van 25 oktober 2017.
De notulen van de openbare vergadering van 25 oktober 2017 worden goedgekeurd.

2.

FINANCIËN. Personeelsvereniging. Toekennen toelage 2017.
De OCMW-raad gaat akkoord een toelage toe te kennen aan de
personeelsvereniging OCMW ten bedrage van 1000 euro voor 2017.

3.

FINANCIËN. Vaststellen van het gewijzigde Meerjarenplan 2014-2019 (tot
jaar 2023) en het Budget 2018.
De OCMW-raad stelt het gewijzigde meerjarenplan 2014-219 (tot jaar 2023) en het
OCMW-budget 2018 vast. Deze beslissing wordt u overgemaakt.

4.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Opstellen optimalisatieplan voor WZC
Parel der Kempen en keuken van OCMW Westerlo. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De OCMW-raad keurt het bijzonder bestek ‘Opstellen optimalisatieplan voor WZC
Parel der Kempen en keuken van OCMW Westerlo’ en de gunningswijze goed.

5.

PERSONEEL. Collectieve hospitalisatieverzekering. Afsluiten van een
contract met Ethias in afwachting van de marktbevraging van IOK.
De OCMW-raad beslist om niet in te stappen in het raamakkoord van de Federale
Pensioendienst met AG Insurance betreft de hospitalisatieverzekering vanaf 1 januari
2018.
De raad beslist om een kortlopend contract af te sluiten met Ethias (periode van 1
jaar) in afwachting van een nieuwe procedure die wordt opgestart.

6.

SECRETARIAAT. Cipal. Buitengewone algemene vergadering 15
december 2017. Statutenwijziging.
De OCMW-raad maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de
toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat
zijn met betrekking tot de hierna goedgekeurde artikelen eigen.
De OCMW-raad keurt de vooropgestelde wijzigingen goed. De vertegenwoordiger
van het OCMW op de buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15
december 2017 wordt gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te
stemmen.

7.

SECRETARIAAT. Cipal. Buitengewone algemene vergadering 15
december 2017.
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten 1, 15, 16 en 17 van de buitengewone algemene vergadering van CIPAL
van 15 december 2017, zoals overgemaakt per e-mail d.d. 17 oktober 2017 door de
OCMW-raad goedgekeurd. De vertegenwoordiger van het OCMW op de
buitengewone algemene vergadering van Cipal van 15 december 2017 wordt
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
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8.

SECRETARIAAT. IOK. Buitengewone algemene vergadering van 19
december 2017.
De OCMW-raad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van IOK op 19 december 2017 en hecht goedkeuring aan de
afzonderlijke agendapunten. De OCMW volmachtdrager of vervanger krijgt de
opdracht zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen van de OCMW-raad.

9.

SECRETARIAAT. Raad van Beheer Welzijnszorg Kempen. Kennisname
verslag vergadering 13 september 2017.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van de raad van
beheer van Welzijnszorg Kempen van 13 september 2017.

10.

Agendapunt van raadslid Dora Weckhuysen. Voorzien in een aanvullende
pensioenregeling (in eerste of in een tweede pijler) voor het nietstatutaire personeel, in de eerste plaats voor de ex-gesco-statuten.
Argumentatie
De ex-gescostatuten hebben een heel slechte pensioenregeling. Om dit op te vangen
(geheel of gedeeltelijk) is het mogelijk/nodig om voorzieningen aan te leggen door
middel van een reserve in een verzekeringscontract, naar analogie van de
overheidsopdracht uitgewerkt voor de pensioenverzekering voor mandatarissen
Gemeente en OCMW onlangs goedgekeurd (OCMW-raad 27.09.17 en
gemeenteraad). Deze regeling (in eerste pijler) kan gebruikt worden als tweede pijler
voor de bedoelde groep.
Mogelijk zijn er nog andere pistes die kunnen overwogen worden ikv een bijsturing
van deze pensioenen (deelname provinciaal pensioenfonds).
Toelichting en concrete voorstellen:
De ex-gesco-statuten (inmiddels sedert 2015-2016 contractueel geworden) hebben
heel hun prestatieperiode gewerkt zoals de andere personeelsleden van het OCMW
(gemeente). Zij krijgen bij hun op pensioenstelling echter een heel laag pensioen.
Onderzoek naar de pensioenrechten ex-gesco personeelsleden die inmiddels
contractuelen geworden zijn: heeft de overgang een gunstig effect op hun
pensioenrechten (welk effect?) Onderzoek van andere personeelsstatuten /
contractuelen binnen het OCMW (de gemeente) die een abnormale slechte
pensioenregeling hebben.
-Onderzoek naar het aantal personeelsleden die hiervoor in aanmerking komen.
-Onderzoek naar de mogelijkheden en alternatieven om de discrepantie in
pensioenrechten (gedeeltelijk of geheel) weg te werken.
-Om de slechte pensioenregeling van de ex-gesco-statuten op te vangen (geheel of
gedeeltelijk) is het mogelijk/nodig om voorzieningen aan te leggen door middel van
een reserve in een verzekeringscontract, naar analogie van de overheidsopdracht
uitgewerkt voor de pensioenverzekering voor mandatarissen Gemeente en OCMW
onlangs goedgekeurd (o.a. OCMW-raad 27 september 2017). Deze regeling (in
eerste pijler) kan gebruikt worden als tweede pijler voor de bedoelde groep (ter
aanvulling van hun pensioen).
Gezien het Begrotingsoverschot op de rekeningen 2016 (zowel op het
investeringsbudget als op het werkingsbudget) zijn er voldoende Begrotingsmiddelen
ter beschikking om naar analogie van de recent goedgekeurde regeling voor de
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pensioenverzekering voor mandatarissen van OCMW en Gemeente, een gelijkaardige
regeling te implementeren.
Noot: de Begroting 2017 zal in dit opzicht moeten aangepast worden (eventueel
opname in de nieuwe begroting 2018).
Bespreking en toelichting van deze voorstellen.
Beslissingen (principe beslissing).
Toegevoegd agendapunt van raadslid Dora Weckhuysen. Verschillende raadsleden
nemen deel aan het debat. Er wordt niet gestemd.

Zitting achter gesloten deuren
11.

SECRETARIAAT. Proces-verbaal van de besloten vergadering van de raad
voor maatschappelijk welzijn in zitting van 25 oktober 2017. Goedkeuring.
Het proces-verbaal van de besloten zitting van de raad van 25 oktober 2017 wordt
goedgekeurd.

12.

FINANCIËN. Opheffing en doorhaling wettelijke hypotheek VCF
Dit besluit heeft betrekking op de persoonlijke levenssfeer van cliënten en wordt niet
nader omschreven.

13.

SECRETARIAAT. Managementteam 21 september 2017. Kennisname
verslag.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het verslag van het
managementteam van 21 september 2017.

14.

SECRETARIAAT. Vergadering van het BCSD van 27 september en 11
oktober 2017. Kennisname verslag.
De OCMW-raad neemt kennis van de verslagen van het BCSD van 27 september en
11 oktober 2017.

15.

SECRETARIAAT. Vergadering van Vast Bureau van 19 september 2017
en het BCAB van 19 september 2017. Kennisname verslag.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de verslagen van het Vast
Bureau van 19 september 2017 en van het BCAB van 19 september 2017.

16.

SECRETARIAAT. Toepassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement
van de beraadslagende organen. Vragen aan de voorzitter.
De voorzitter beantwoordt de vragen van de raadsleden.
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