
 

 

 

 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de OCMW Raad  van 27 augustus 2020  werd overeenkomstig 

artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de provinciegouverneur 

op heden, 3 september 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 Personeel - Sectoraal akkoord 2020 - beslissing 

 De gemeentelijke bijdrage voor de 2de pensioenpijler voor het contractueel personeel 

wordt vanaf 1 september 2020 verhoogd van 2 naar 2,5% van het pensioengevend 

jaarloon van het contractueel personeel. 

Voor de periode 1 januari 2020 tot 31 augustus 2020 zal een inhaalbedrag betaald 

worden, zodat een pensioenbijdrage van 2,5 % voor deze periode gegarandeerd wordt. 

In artikel 224 van de rechtspositieregeling de huidig voorziene waarde van de 

maaltijdcheque van 6 euro te vervangen door 8 euro met ingang van 1 juli 2020. 

Aan alle personeelsleden in dienst op 1 juli 2020 en met minstens een gepresteerde 

arbeidsdag in 2020 een Zedelgembon toe te kennen van 100 euro op voorwaarde dat dit 

vrijgesteld van RSZ en fiscale bijdragen kan gebeuren.  Indien de Zedelgembon niet  RSZ 

en fiscaal  vrijgesteld zou zijn, dan wordt deze  vervangen door een ecocheque van 100 

euro. 

 

2 Vragen en antwoorden 

  

3 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.  
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