BESLISSING
RAAD VAN BESTUUR
26/05/2021
Welzijnsvereniging

Aanwezig
Lynn Callewaert, voorzitter;
David Vandekerckhove, Rosanne Mestdagh, Filip Lainez, Elke Vlaeminck, Lise-Marie Platteau,
Wout Patyn, bestuurders;
Alain Top, burgemeester;
Gerdy Haes, algemeen directeur
Verontschuldigd
Vaststelling rechtspositieregeling (wijziging)
Bevoegdheid
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 477, 7° (dat bepaalt dat de
statuten van de welzijnsvereniging de bevoegdheden van de raad van bestuur vermelden).
De statuten van de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Harelbeke, waarvan de wijziging werd goedgekeurd
door de algemene vergadering in zitting van 19 september 2018, artikel 18, §2 (dat bepaalt dat de
raad van bestuur het huishoudelijk reglement opstelt van de welzijnsvereniging en beslist over elk
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement).
Het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen van Zorgbedrijf Harelbeke, artikel 50, dat
bepaalt welke de bevoegdheden zijn van de raad van bestuur waaronder ook het vaststellen van de
rechtspositieregeling.
Juridische context
Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en gelet op het Verslag aan de Regering bij dit besluit.
De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden
van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Decreet van 21 december 2018
houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Feitelijke context en eerdere besluiten
De beslissing dd. 27 november 2008, 18 december 2008, 28 juli 2011 en 25 augustus 2011 houdende
vaststelling rechtspositieregeling personeel OCMW en latere wijzigingen.
De beslissing van de raad van bestuur Zorgbedrijf Harelbeke van 19 december 2017 houdende verder
lopen rechtspositieregeling en arbeidsreglement OCMW in afwachting goedkeuring nieuwe versie
rechtspositieregeling Zorgbedrijf.
De beslissing van de raad van bestuur Zorgbedrijf Harelbeke van 28 oktober 2020 houdende de
goedkeuring van de rechtspositieregeling Zorgbedrijf Harelbeke.
Procedurele vormvereisten

De wijzigingen van de rechtspositieregeling werden op 3 mei 2021 voorgelegd aan de
vakorganisaties en kreeg unaniem gunstig advies.
Gunstig advies van het directiecomité, in zitting van 21 mei 2021.
Argumentatie
Zorgbedrijf Harelbeke kreeg vanaf 4 januari een inspectie van de RSZ. Uit het inspectieverslag
kwamen enkele elementen die leiden tot enkele materiele rechtzettingen in de RPR van Zorgbedrijf
Harelbeke. Deze rechtzettingen/aanpassingen zijn opgenomen in bijlage. Samenvattend gaat het over
volgende zaken:
-

verwijzing naar de correcte wetgeving inzake vakantieregeling voor contractuelen;
aanpassing van de datum van verloning van de 30e van de maand naar de laatste dag van de
maand;
correct zetten van de ingangsdatum verhoging 2e pensioenpijler.

Voorstel
Er wordt voorgesteld om de wijzigingen van de rechtspositieregeling vast te stellen.
Financiële aspecten
Nihil
BESLISSING:
Met eenparigheid van stemmen
Enig artikel.
De raad van bestuur stelt de wijzigingen vast van de rechtspositieregeling van Zorgbedrijf Harelbeke.
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