
 
 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de vergadering van  
de raad voor maatschappelijk welzijn  van 25 juni 2020   

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2020 werd 
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 
provinciegouverneur op heden, 2 juli 2020, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de webtoepassing 
van de gemeente Zedelgem. 

 
                   Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 
 
        
 
 
 
 
                                                                                    AGENDA 
 

 
OPENBAAR 

 
1 ALGEMEEN DIRECTEUR - ORGANISATIEBEHEERSING - INFORMATIEVEILIGHEID – UITVOERING PLAN 

VAN AANPAK EN PLANNING – RAPPORTAGE 
De OCMW-raad neemt kennis van de uitvoering van het plan van aanpak informatieveiligheid en van de 
geplande beheersmaatregelen voor het komende jaar, zoals voorgesteld in het rapportagedocument dat 
toegevoegd wordt als bijlage bij het besluit. 

  
2 ALGEMEEN DIRECTEUR - ORGANISATIEBEHEERSING - RAPPORTAGE - JANUARI 2019-JUNI 2020 - 

KENNISNAME 
De ocmw-raad neemt kennis van de rapportage door de algemeen directeur over de uitvoering van de 
actieplanning juni 2019-mei 2021, in concreto de periode januari 2019-juni 2020. 

  
3 JURIDISCHE ZAKEN – TOETREDING VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN VAN ZEDELGEM TOT DE VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT, GENAAMD 
“WELZIJNSVERENIGING DE BLAUWE LELIE”, CONFORM DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2 VAN HET 
DECREET LOKAAL BESTUUR - BESLISSING 

 De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om toe te treden tot de Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie 
voor de verdere uitbating van de twee kinderkribbes ’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje.  

  
4 JURIDISCHE ZAKEN - AFSLUITEN VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST MET WELZIJNSVERENIGING DE 

BLAUWE LELIE -  BESLISSING   
 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de beheersovereenkomst in het kader van de overdracht van 

de overname en exploitatie van de voorschoolse groepsopvang ’t Lijsternestje en ’t Kaboutertje goed. 
  
5 FINANCIËN - JAARREKENING DIENSTJAAR 2019 – VASTSTELLING 
 De jaarrekening 2019 wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld. 

De wettelijke rapporten van de jaarrekening 2019, samengesteld uit de beleidsnota, de financiële nota, de 
samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening worden goedgekeurd.  
De liquiditeitenrekening 2019 sluit met een positief resultaat op kasbasis van 1.914.325,77 EUR af. 
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De balans 2019 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van 10.254.926,90 EUR af. 
De staat van opbrengsten en kosten 2019 sluit met een overschot van het boekjaar van 1.049.940,16 EUR 
af. 
De jaarrekening 2019 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De jaarrekening 2019 wordt aan het toezicht via het digitaal loket zowel in pdf versie als digitaal 
gerapporteerd. 
 

6 PERSONEEL- WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING- MEENEEMBARE SCHAALANCIËNNITEIT- 
BESLISSING 

 De ocmw-raad beslist om de rechtspositieregeling van het OCMW van Zedelgem te wijzigen als volgt: 
In artikel 111 wordt een §2 toegevoegd met volgende bepalingen: 
Voor knelpuntberoepen (lijst VDAB) en functies die na een eerste selectieronde niet ingevuld raken wordt 
de beroepservaring die opgedaan is bij een andere overheid, in de privé-sector of als zelfstandige 
meegerekend voor de toekenning van schaalanciënniteit op voorwaarde dat deze beroepservaring 
relevant is voor de functie. 
De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die ervaring met 
de voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. 
Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de relevante beroepservaring. 

  
7 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 
8 
 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 
In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en latere 
wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht dagen voor de dag 
van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te 
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor 
maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.  
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen 
als goedgekeurd beschouwd. 

 


