PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE OCMW-RAAD
VAN 04/02/2020
AANWEZIG:
Guy Sillen (voorzitter),
Johan Sauwens (voorzitter VB), Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh,
Emile Degrève, Maike Meijers (leden VB),
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors,
Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen,
Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens,
Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax (raadsleden),
Kristien Schoofs (algemeen directeur)
AFWEZIG:
Griet Mebis, lid VB
Veronik Moesen, raadslid

Raadslid Ann Thijs vervoegt de openbare zitting bij behandeling van agendapunt 2.

DE VERGADERING WORDT DOOR DE VOORZITTER OM 23:07 UUR GEOPEND.

DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING.
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Goedkeuring kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen

Met 24 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons
Caubergh, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers,
Inge Moors, Tom Bosch, Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde
Willems) en 4 onthoudingen (Jean Geraerts, Annick Ponthier, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de
raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
OCMW-Raadsbesluit 27 augustus 2009, 12 december 2013 en 19 februari 2015 met betrekking tot
de samenwerking met Sociaal Tolken met provincie Limburg en het Agentschap Inburgering en
Integratie.
Wijziging van de overeenkomsten tot samenwerken op 29 februari 2016, 6 maart 2017 met Sociaal
tolken met het Agentschap Inburgering en Integratie.

Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse Integratie en inburgeringsbeleid.
Art. 84 van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
FEITELIJKE CONTEXT
OCMW Bilzen maakt op regelmatige basis gebruik van de ‘sociaal tolken en vertalen’ voor
gesprekken met anderstaligen waar er geen eigen netwerk ter beschikking is voor de vertaling of dit
niet gewenst is op basis van de inhoud van het gesprek.
De kaderovereenkomst die voor onbepaalde duur liep, wijzigt vooral op vlak van tarifering.
Momenteel voorziet de Vlaamse regering geen toelage zoals voorheen. Voorheen werd een
aanrekening gestuurd op het moment de Vlaamse toelage ontoereikend was. Ook de vergoeding
van de tolk/vertaler wordt om de 5 jaar herzien. De tarifering is onder voorbehoud dat er geen
beroep kan gedaan worden op subsidie of andere toelage.
Er wordt eveneens van de gelegenheid gebruikt om het afsprakenkader en het deontologische kader
te herformuleren.
MOTIVERING
Voor de algemene werking van het sociaal huis, meer specifiek het maatschappelijk werk binnen het
sociaal huis, is het noodzakelijk om bij een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal of een eigen
netwerk waar de kennis van de Nederlandse taal wel voldoende aanwezig is, beroep te kunnen
doen op ‘sociaal tolken en vertalers’.
Aangezien de voorwaarden van de bestaande overeenkomst wijzigen, dient er een nieuwe
overeenkomst te worden afgesloten.
FINANCIËLE ASPECTEN
De tarifering werd opgenomen in art 8 van de kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal
tolken en vertalen. Dit budget wordt afgeboekt van het budget van algemene kantoorkosten (GGBSH/0900-00/6141001/OCMW)
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad keurt de kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen
met bijlagen goed.
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Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met CKG Molenberg voor organisatie
Opvoedingswinkel Zuid-Limburg

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,

Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Artikel 77 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 waarin het budget werd goedgekeurd.
FEITELIJKE CONTEXT
Sinds 5 november 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur en CKG
Molenberg voor de realisatie van de opvoedingswinkel Zuid-Limburg. Na evaluatie is er besloten om
deze samenwerking verder te zetten.
De opvoedingswinkel Zuid-Limburg zal:
iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen tot 18 jaar gratis, vrijblijvend, individueel en
anoniem met kleine of grote opvoedingsvragen informeren en ondersteunen,
voorlichting en vormingsactiviteiten in verband met opvoeding organiseren voor zowel
opvoedingsverantwoordelijken als ouders,
zorgen voor een gecoördineerde, systematische en kwantitatieve gegevensverzameling,
actief betrokken zijn bij het samenwerkingsverband Huis van het Kind.
Om dit te regelen werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen partijen, waarin alle
modaliteiten werden opgenomen en die als bijlage wordt gevoegd.
MOTIVERING
Vermits zowel het OCMW, en dan in het bijzonder het Huis van het Kind, als CKG Molenberg
dezelfde raakvlakken hebben in de preventieve opvoedingsondersteuning en de lopende
samenwerking goed verloopt is het opportuun om deze samenwerkingsovereenkomst te verlengen.
FINANCIËLE ASPECTEN
De totale uitgave bedraagt € 13.180.
De nodige kredieten voorzien werden in het budget 2020 onder ACT-130/0944-00/6499121.
Er is een gunstig financieel advies.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW raad keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met CKG
Molenberg voor de realisatie van de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg goed.
Art. 2 De overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Art 3 De nodige kredieten werden voorzien in de BBC 2020 onder ACT-130/0944-00/6499121.
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Aanpassing van de Rechtspositieregeling: toewijzing van de functies van de
technische dienst en diensthoofd poetsdienst aan Tekst 1 ipv Tekst 2

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
De rechtspositieregelingen, tekst 1 en 2 van het OCMW personeel, zoals laatst goedgekeurd door
de OCMW-raad van 30 november 2015.
FEITELIJKE CONTEXT/MOTIVERING
-

I.k.v. de samenwerking tussen stad en OCMW ressorteren de medewerkers van de technische
dienst OCMW sinds 3 april 2019 onder de bevoegdheid van de leidinggevenden van de
technische dienst van de stad. Zij worden, net als hun collega’s van de stad, dan ook ingezet
voor opdrachten binnen OCMW én stad.
Het is bijgevolg evident dat de functies van de medewerkers van de technische dienst van het
OCMW in de rechtspositieregeling worden opgenomen bij deze functies die gelijkgesteld worden
met het gemeentepersoneel (categorie 1, art 104 van het OCMW-decreet: de gelijkgestelden
met het gemeentepersoneel).

-

Mevrouw Margot Maas werd op 1 april 2017 aangesteld als meewerkend diensthoofd
poetsdienst binnen het WZC.
I.k.v. de samenwerking stad en OCMW heeft mevrouw Maas op 1 januari 2019 de opdracht
aanvaard om geleidelijk aan de functie van diensthoofd poetsdienst voor stad en OCMW op te
nemen.
Sinds 1 januari 2020 ressorteren alle poetsmedewerkers onder haar bevoegdheid.
Vermits mevrouw Maas sinds 1 januari 2020 overkoepelend werkt, is het evident dat haar functie
in de rechtspositieregeling wordt opgenomen bij deze functies die gelijkgesteld worden met het
gemeentepersoneel (categorie 1, art 104 van het OCMW-decreet: de gelijkgestelden met het
gemeentepersoneel).

BESLISSING
Art. 1

De functies van de medewerkers van de technische dienst OCMW worden
toegewezen aan tekst 1 (personeelsleden categorie 1 cfr. artikel 104 van het OCMWdecreet) i.p.v. aan tekst 2 van de rechtspositieregeling.

Art. 2

De functie van diensthoofd poetsdienst wordt toegewezen aan tekst 1 (personeels-leden
categorie 1 cfr. artikel 104 van het OCMW-decreet) i.p.v. aan tekst 2 van de
rechtspositieregeling.
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Goedkeuring aanpassing arbeidsreglement

Met 23 ja-stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren,
Fons Caubergh, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels, Inge Moors,
Ann Thijs, Tom Bosch, Wouter Raskin, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts,
Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde
Willems) en 6 onthoudingen (Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Annick Ponthier, Johan
Danen, Bart Lindelauf, Cindy Sax) neemt de raad volgend besluit:
BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
De rechtspositieregelingen, tekst 1 en 2 van het OCMW personeel, zoals laatst goedgekeurd door
de OCMW-raad van 30 november 2015.
Het arbeidsreglement van het OCMW personeel goedgekeurd door de vakorganisaties op
28 mei 2004.
De opgestelde nieuwe richtlijnen inzake ziektecontrole vanaf 1 april 2009 (goedgekeurd op de
OCMW Raad van 19 februari 2009) – verving art. 38 en 39 van het AR.
FEITELIJKE CONTEXT/MOTIVERING
Voor het ziekte-attestenbeheer en ziektecontrole werken zowel stad als OCMW Bilzen samen met
Certimed, weliswaar op 2 verschillende manieren en met 2 verschillende documenten voor ziekte.
Om een positief aanwezigheidsbeleid na te streven, is het nodig om voor alle personeelsleden
dezelfde werkwijze te hanteren.
Zie nota’s in bijlage waarin de nieuwe werkwijze beschreven wordt en bijgevoegde protocols,
getekend door de vakbondsafgevaardigden.
BESLISSING
Art. 1

Art. 38 en 39 van het arbeidsreglement van het OCMW personeel zal vanaf 1 januari 2020
aangepast worden naar:
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval dient de medewerker volgende
richtlijnen in acht te nemen:
ZIEKTEMELDING
Tijdstip en werkwijze
Behoudens overmacht, dienen de medewerkers zo spoedig mogelijk telefonisch de
rechtstreekse leidinggevende én de personeelsdienst (089/519 255 of 089/519 257) van hun
arbeidsongeschiktheid te verwittigen, uiterlijk op de eerste werkdag (als werkdag wordt
beschouwd elke dag van de week met uitzondering van zon- en feestdagen) en dit vóór de
aanvang van de diensttijd.

Uitzonderingen:
Medewerkers :
- die dienst hebben op een zaterdag, zondag of een feestdag en/of die dienen te
telefoneren buiten de kantooruren van de personeelsdienst, verwittigen op dezelfde
manier als hierboven beschreven, de rechtstreekse leidinggevende en verwittigen de
eerstvolgende werkdag de personeelsdienst.
Medewerkers van seniorencampus Demerhof:
- die nachtdienst hebben, verwittigen vóór 15u00 de rechtstreekse leidinggevende en
personeelsdienst, zodat er tijdig in vervanging kan worden voorzien.
Indien de medewerker bij de ziektemelding nog niet op de hoogte is van de duur van de
ongeschiktheid moet hij de werkgever (de rechtstreekse leidinggevende en
personeelsdienst) een 2e maal contacteren om deze informatie mee te delen.
Deze 2e contactname dient zo snel mogelijk te gebeuren, uiterlijk de dag volgend op de
eerste dag ziekte en dit vóór 12u00 – om de continuïteit van de dienst te kunnen garanderen.
Bovendien dient de medewerker de personeelsdienst én de leidinggevende op de hoogte te
stellen van de begindatum en de einddatum van de arbeidsongeschiktheid, het verblijfsadres
tijdens de ziekte alsook of het toegestaan is al dan niet de woning te verlaten. Deze
gegevens dienen ook duidelijk op het geneeskundig attest vermeld te worden.
Indien misbruik wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot mogelijke sancties voorzien in
de arbeidswetgeving.
Geneeskundig getuigschrift
Om een correcte loonadministratie te bekomen, wordt het medisch attest van
arbeidsongeschiktheid, voorgeschreven door de behandelende geneesheer, volledig
ingevuld, zo snel mogelijk (uiterlijk binnen de 36u na aanvang van de ziekte)
ingescand/gefotografeerd en per mail verstuurd naar de personeelsdienst
(tikklok@bilzen.be).

Wanneer de werknemer deze werkwijze hanteert, dient hij het origineel attest pas bij
werkhervatting binnen te brengen op de personeelsdienst. Let op: de werkgever kan ten
allen tijden het origineel attest eerder opvragen, ook al heeft de werknemer het werk nog niet
hervat.
Medewerkers die niet in de mogelijkheid zijn om het attest via deze werkwijze te versturen,
kunnen het origineel attest ook uiterlijk binnen de 36u na aanvang van de ziekte
binnenbrengen op de personeelsdienst of per post versturen. Bij verzending geldt de
poststempel als datum. Het attest wordt verstuurd naar het volgend adres:
Stad/OCMW Bilzen
T.a.v. de personeelsdienst
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgemaakt, dan kan de medewerker
geen aanspraak maken op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de
dag van afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaat.
CONTROLEVERPLICHTING
§1

Het controletoezicht op de zieke medewerker wordt uitgevoerd door de
controlegeneesheer van de controlegeneeskundige dienst. De medewerker zal het
‘vertrouwelijk’ gedeelte van zijn medisch getuigschrift aan de controlearts
overhandigen.

De medewerker, afwezig ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, dient zich zonder verwijl
aan deze controle te onderwerpen. De zieke medewerker die weigert de controlegeneesheer
te ontvangen of weigert zich te laten onderzoeken, wordt niet als ziek erkend. De
controlearts verifieert of de medewerker werkelijk arbeidsongeschikt is en verifieert de
waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid. Waar en wanneer de controlearts de
controle uitvoert, is afhankelijk van het feit of het medisch getuigschrift vermeldt dat het
verlaten van de woning toegelaten is of niet.
§2

De zieke medewerker dient volgende richtlijnen terzake na te leven:

A. De zieke medewerker mag de woning verlaten:
Indien het medisch getuigschrift vermeldt dat de medewerker de woning mag verlaten, zal de
medewerker aan huis gecontroleerd worden. De medewerker dient zich op dag 3 en 4 van
de ziekteperiode tussen 11u en 15u beschikbaar te houden voor deze controle. Bij een
ziekteperiode van meer dan 14 dagen, geldt deze thuisblijfplicht eveneens op dag 15 en 16
van de ziekteperiode.
Indien de controlegeneesheer op een ander moment dan tussen 11u en 15u op dag 3 en 4
of dag 15 en 16 van de ziekteperiode, controle zal uitvoeren en de betrokken medewerker is
niet thuis, dan laat de controlearts een bericht achter waarin de medewerker verzocht wordt
zich op een bepaalde datum, uur en plaats ter controle aan te bieden of de controle-arts laat
een bericht achter waarin hij datum en uren invult tussen dewelke hij terug zal langskomen
voor een tweede controle.
B. De zieke medewerker mag de woning niet verlaten:
De medewerker dient zicht thuis ter beschikking te houden. Hij kan aan een medische
controle aan huis onderworpen worden.
De medewerker is verantwoordelijk voor de niet-medische gegevens op het geneeskundig
attest. Ingeval derhalve op het getuigschrift niet werd aangeduid of de zieke zich al dan niet
mag verplaatsen, dient hij de richtlijnen vermeld onder punt A (cfr. hierboven) te volgen.
Wie gedurende zijn ziekte niet verblijft op zijn gewoon adres is verplicht zijn verblijfadres aan
de personeelsdienst mee te delen.
§3

Indien de controlearts oordeelt dat desbetreffende medewerker, vermeld onder A en
B van §2, arbeidsgeschikt is , dient hij/zij zich spontaan op zijn/haar dienst aan te
bieden conform de bevindingen van de controlearts.

Indien misbruik inzake deze controleverplichting wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven
tot mogelijke sancties voorzien in de arbeidswetgeving.

Wanneer een medewerker zich zonder reden onttrekt aan deze controle, riskeert hij o.a. om
geen gewaarborgd loon te ontvangen.
HERVALLING EN (OF) VERLENGING VAN ZIEKTE
Bovenstaande richtlijnen inzake bezorgen van geneeskundig getuigschrift, thuisblijfplicht en
controleverplichting gelden tevens voor elke verlenging van de ziekteperiode alsook in geval
van hervalling in dezelfde ziekte.
Bij opeenvolgende ziekteperiodes verwittigt de medewerker uiterlijk de laatste werkdag van
de lopende ziekteperiode de rechtstreekse leidinggevende en personeelsdienst en deelt hij
de einddatum van de verlenging van de arbeidsongeschiktheid mee, evenals het
verblijfsadres tijdens de ziekte alsook of het toegestaan is al dan niet de woning te verlaten.
Ook bij werkhervatting na opeenvolgende ziekteperiodes verwittigt de werknemer uiterlijk de
laatste werkdag van de lopende ziekteperiode dat hij terug aan het werk kan.
Indien misbruik wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot mogelijke sancties voorzien in
de arbeidswetgeving.
Bij herval binnen de 14 kalenderdagen volgend op het einde van een vorige periode van
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval moet op het medisch attest duidelijk
vermeld staan of de nieuwe arbeidsongeschiktheid al dan niet te wijten is aan een andere
ziekte. Komt deze vermelding niet voor op het medisch attest dan zal vermoed worden dat
de beide ongeschiktheden aan dezelfde ziekte te wijten zijn. In geen geval zal dit vermoeden
te niet gedaan worden door een nieuw attest dat aan de werkgever bezorgd wordt na de
genezing.
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Goedkeuring notulen OCMW-raad 17 december 2019

Met eenparigheid van stemmen (Guy Sillen, Johan Sauwens, Bruno Steegen, Peter Thijs,
Guido Cleuren, Fons Caubergh, Emile Degrève, Maike Meijers, Jos Roebben, Frieda Brepoels,
Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch,
Wouter Raskin, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz,
Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems,
Cindy Sax) worden de notulen van de zitting van 17 december 2019 goedgekeurd.

DE VERGADERING WORDT OM 23:12 UUR GESLOTEN.

Namens de OCMW-raad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen

