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Afsluiten dagorde raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019.

Het vast bureau,
Beslist de voorzitter van de OCMWraad te verzoeken de raad samen te roepen op
maandag 21 oktober 2019 in de aula van cc het SPOOR, en volgende punten op de
dagorde van de OCMWraad op te nemen:
Naast het goedkeuren van het vorig verslag van 9 september 2019 zijn er geen punten
voorzien op de dagorde van de ocmwraad van 21 oktober 2019.
DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN
Patrimonium
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Kennisname stand van zaken OCMW-gronden Deerlijk. Verdere aanpak.

Het college,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Het college neemt kennis van de toelichtingsnota inzake de OCMW-gronden te
Deerlijk/Oliebergstraat en meer bepaald inzake
1. Pacht Vanslambrouck; eventuele stopzetting-pacht en verkoop
2. Trage wegverbinding te realiseren op verzoek van en i.s.m. gemeente Deerlijk op
enkele ex-Vanslambrouck-terreinen
3. Overzicht en locatie OCMW-gronden in Deerlijk
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het college neemt kennis van de stand van zaken van de diverse dossiers inzake de
OCMW-gronden te Deerlijk nabij de Oliebergstraat.
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Arbeidsongeval personeelslid OCMW dd. 26.06.2017. Toekenning blijvende
invaliditeit met rente.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Mevrouw Veerle Desmet, medewerker van het OCWM Harelbeke, was op 26.06.2017 het
slachtoffer van een arbeidswegongeval.
De arbeidsongeschiktheid ingevolge dit arbeidswegongeval liep van 26.06.2017 t.e.m.
20.08.2017. Aangezien de arbeidsongeschiktheid meer dan 30 kalenderdagen bedraagt,
is Medex bevoegd voor het vaststellen van het consolidatiepercentage en de
consolidatiedatum.
Op 18.06.2019 ontving het OCMW Harelbeke van Medex de besluiten van de medische
expertise i.v.m. dit arbeidsongeval. De consolidatiedatum werd vastgesteld op
26.06.2018 en het consolidatiepercentage werd vastgesteld op 2%.
Medex heeft deze beslissing genomen na bezwaarschrift van betrokkene.
Betrokken medewerker werd per aangetekend schrijven van 30.08.2019 ook op de
hoogte gebracht van deze beslissing van Medex en het voorstel tot rentebetaling van
Ethias met de vraag te tekenen voor akkoord en per kerende de afgetekende brief terug
te sturen.
De dienst verzekeringen ontving het schriftelijk akkoord van betrokkene met deze
beslissing op 05.09.2019.
Ethias stelde de vergoeding op 19.07.2019 vast als volgt :
-

Basisloon tegen index 138.01 andere professionele voordelen en vakantiegeld
inbegrepen 29.854,64 euro beperkt tot 24.332,08 euro
De rente beloopt tegen zijn niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100 % aan
index 138.01 : 24.332,08 x 2/100 = 486,64 euro
In toepassing van artikel 4 §3 van de wet van 03.07.1967, wordt deze rente
teruggebracht van 486,64 euro x 50/100 = 243,32 euro
Tegen index 230,93, geldig op de dag van het ongeval, beloopt die rente 243,32
euro x 1.6734 = 407,17 euro en is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand
december.
In uitvoering van de wettelijke bepalingen wordt de rente niet aan de
schommelingen van de verbruiksindex aangepast.
Voor de berekeningen worden volgende gegevens in aanmerking genomen :
Extra wettelijk gedeelte van het basisloon tegen index 138.01 : 29.854,64 –
24.332,08 = 5522,56 euro
De rente beloopt tegen zijn niet-geïndexeerde waarde, dus tegen 100% aan index
138.01 : 5522,56 euro x 2/100 = 110,45 euro
In toepassing van artikel 4 §3 van de wet van 03.07.1967, wordt deze rente
teruggebracht van 110,45 euro tot 110,45 euro x 50/100 = 55,23 euro
Tegen index 230,93, geldig op de dag van het ongeval, beloopt die rente 55,23
euro x 1.6734 = 92,42 euro en is jaarlijks betaalbaar op het einde van de maand
december

-

In uitvoering van de wettelijke bepalingen wordt de rente niet aan de
schommelingen van de verbruiksindex aangepast.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
-

De wet van 03.07.1967, betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector;
Het Koninklijk Besluit van 13.07.1970, inzonderheid art. 9 en 10 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van
overheidsdiensten of overheidsinstellingen van de lokale sector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau neemt kennis van de medische besluiten van Medex i.v.m. het
arbeidswegongeval van mevr. Veerle Desmet, medewerker van het OCMW Harelbeke,
van 26.06.2017. Het consolidatiepercentage bedraagt 2% en de consolidatiedatum werd
vastgesteld op 26.06.2018.
Artikel 2:
Ingevolge het arbeidswegongeval van 26.06.2017 wordt aan mevrouw Veerle Desmet,
medewerker van het OCMW Harelbeke, geboren op 18.03.1964, wonende te Vredelaan
27I, 8550 Zwevegem, een blijvende invaliditeit van 2% toegekend vanaf 26.06.2018.
Het jaarlijkse rentebedrag zal toegekend worden overeenkomstig de berekening van
verzekeraar Ethias dd. 19.07.2019.
Artikel 3:
Betrokken medewerker, Medex en arbeidsongevallenverzekeraar Ethias worden van deze
beslissing op de hoogte gebracht.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.

Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 30 september 2019
digitaal werd overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.
Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
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Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 24/09/2019 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

