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LIJST BESLUITEN OCMW-RAAD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 285 VAN HET 
DECREET LOKAAL BESTUUR  

OCMW-RAAD VAN 27 FEBRUARI 2020 
 
 
De OCMW-raad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 27 februari 2020 volgende 
beslissingen genomen: 
 
OPENBARE ZITTING: 

 
 
 

1. Goedkeuren notulen van de zitting van 23 januari 2020 
De Raad keurt  de notulen van de OCMW-raadszitting van 23.01.2020 goed. 

    
2. Goedkeuren zittingsverslag van de zitting van 23 januari 2020 

De Raad keurt het zittingsverslag van de OCMW-raadszitting van 23.01.2020 goed. 

 
3. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aanpassing 

personeelsformatie en personeelsbehoeftenplan gemeente en OCMW 
De Raad keurt de wijziging aan de personeelsformatie en het personeelsbehoeftenplan goed.  
Deze wijziging werd besproken met de vakbonden in het HOC dd. 29.01.2020. 

 
4. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aanpassing  

Rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel 
De Raad keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.  
Deze wijzigingen hebben o.a. betrekking op de integratie van OCMW en gemeente, het decreet lokaal bestuur en diverse wettelijke 
wijzigingen.  
Deze wijziging werd besproken met de vakbonden in het BOC dd. 29.01.2020. 

 
5. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren aanpassing van het 

aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden 
De Raad keurt de aanpassing van het aanvullend pensioenstelsel voor  de contractuele personeelsleden goed. 
Deze aanpassing werd besproken in het BOC dd. 29.01.2020. 

 
6. Afdeling Interne Zaken – Secretariaat en Personeel – Goedkeuren kaderovereenkomst Fluvius 

Duurzame gebouwen (Energiediensten Lokale besturen) 
Het OCMW sloot enkele jaren geleden een kaderovereenkomst af met Eandis i.k.v. het aanbod Energiediensten voor Lokale 
Besturen. Omwille van de fusie van Eandis met Infrax dient deze overeenkomst aangepast te worden.  

 De Raad keurt de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame gebouwen goed.  

 
7. Afdeling Interne Zaken – Goedkeuring toetreding OCMW Geraardsbergen tot de Regionale 

dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen 
Het OCMW Kluisbergen maakt deel uit van de Regionale dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen.  OCMW Geraardsbergen 
wenst ook tot deze dienst toe te treden. Hiertoe is de goedkeuring van elk lid van de Regionale dienst vereist. 
De Raad keurt de toetreding van Geraardsbergen tot de Regionale dienst voor schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen goed.  

 
        De voorzitter van het vast bureau
         
 
        Philippe WILLEQUET 


