
VERSLAG VAN DE RAAD VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 8 MAART 

2021

Aanwezig Dirk Sioen, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, 
Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, 
Joachim Jonckheere: Leden Vast Bureau;
Nele Dejonghe: Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, 
Marc Verstraete, Thijs D'Alleine, Annelies Vancoillie , 
Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, 
Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, 
Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, 
William Doom: Raadsleden;
Alain Wyffels: Algemeen Directeur 

Afwezig
Verontschuldigd

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn dd. 8 februari 2021

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 8 februari 2021 worden door de 
raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.

2. Openbare verkoop van de vijf loten bouwgrond in de verkaveling site 
Oude Rijkswachtkazerne te Zonnebeke - vaststelling minimum 
verkoopprijs en aanstelling notaris - handtekeningsmachtiging 
documenten

Bevoegdheid

Artikel 77 en 78.11° van het decreet lokaal bestuur.

Naam schepen: Ingrid Vandepitte
Bevoegd voor: patrimonium
Naam behandelend ambtena(a)r(en):Patrick Blancke

Wetgeving

 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex.
 De beslissing van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2006 en latere wijzigingen 

houdende het bodemdecreet inzonderheid hoofdstuk VIII.
 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 Het besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 oktober 2017 tot vaststelling van 

nadere regels in verband met de uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet.

Documenten en voorgeschiedenis

 De beslissing dd. 21/10/2014 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende 
goedkeuring van de akte van verkoop, referte: 33037/RG/414, opgemaakt door 



Peter Gallein, adviseur voorzitter a.i. bij het aankoopcomité te Brugge, waarbij het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Zonnebeke, Langemarkstraat 
10 te Zonnebeke, aankoopt aan de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst 
Financiën, handelend voor rekening van de Regie der Gebouwen met burelen te 
1060 Brussel,  Gulden Vlaslaan 87 bus 2, de voormalige Rijkswachtsite met een 
oppervlakte van 30a 74ca, bestaande uit een administratief gebouw en drie 
woonhuizen, drie garages en bergingen, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B nrs 568k3, 568l3, 568g3, 568h3, 568m3, 568n3, 568p3 en 568r3 en 
aangeduid als de loten 3, 4, 2, 1, 1b, 2b, 3b, 4b en 5 op het plan opgemaakt dd. 
02/09/2009 door de landmeter-expert Johan Desmet voor de prijs van driehonderd 
vijfenzeventig duizend euro en nul cent (€375.000).

 De beslissing dd. 16/01/2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende 
goedkeuring van de verbeterde en aanvullende akte verkoop van onroerend goed, 
referte: 33037/414/1, opgemaakt door Mick Rosseel, adviseur-commissaris bij het 
Federaal Aankoopcomité te Brussel, waarbij het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Zonnebeke, Langemarkstraat 10 te Zonnebeke, 
aankoopt aan de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, 
Kruidtuinlaan 50 bus 398 te 1000 Brussel, handelend voor rekening van de Regie 
der Gebouwen, de voormalige Rijkswachtsite, met een oppervlakte van 30a 74ca, 
bestaande uit een administratief gebouw en drie woonhuizen, drie garages en 
bergingen, alles op en met grond gelegen Roeselarestraat 60, 62, 64 en 66 te 
Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nrs 568k3, 
568l3, 568g3, 568h3, 568m3, 568n3, 568p3, 568t3 en 568r3 en aangeduid als de loten 3, 
4, 2, 1, 1b, 2b, 3b, 4b en 5 op het plan opgemaakt dd. 02/09/2009 door de 
landmeter-expert Johan Desmet voor de prijs van driehonderd vijfenzeventig 
duizend euro en nul cent (€375.000).

 De beslissing dd. 22 mei 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
houdende goedkeuring van de aankoopakte, referte: 33037/414/2, opgemaakt 
door Mick Rosseel, adviseur-commissaris bij het Federaal Aankoopcomité te 
Brussel, waarbij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 
Zonnebeke, Langemarkstraat 10 te Zonnebeke, aankoopt aan de Belgische Staat, 
Federale Overheidsdienst Financiën, Kruidtuinlaan 50 bus 398 te 1000 Brussel, 
handelend voor rekening van de Regie der Gebouwen, een perceel grond gelegen 
aan de Roeselarestraat te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B nr. 568k3, te nemen uit het perceel nr. 568s3, met een oppervlakte 
van 599 m² volgens het opmetingsplan opgemaakt dd. 28/09/2016 door de 
landmeter-expert Koen Jonckheere voor de prijs van drieënveertig duizend 
driehonderd zesenzestig euro en vijftig cent (€43.366,50).

 De beslissing dd. 19 november 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
houdende goedkeuring van de aankoopakte, referte: 08981-006, opgemaakt door 
Alain Maricou, Vlaams Commissaris bij Vastgoedtransactie, houdende aankoop 
door de coöperatieve vennootschap met bperkte aansprakelijkheid “De Mandel” 
aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de navolgende 
percelen:
- een perceel grond met aanhorigheden op en met grond gelegen Roeselarestraat 
64 te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nr. 
568g3 en delen nrs. 568l3 en 568k3, met gereserveerd individueel nr. 568c4, met een 
oppervlakte van 8a 31ca en aangeduid als lot 1 op het opmetingsplan opgemaakt 
dd. 07/11/2017 door Geomex Staden;
- een perceel grond met aanhorigheden op en met grond gelegen Roeselarestraat 
te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nr. 
568s3, met gereserveerd individueel nr. 568d4, met een oppervlakte van 74ca en 
aangeduid als lot 2  op het opmetingsplan opgemaakt dd. 07/11/2017 door 
Geomex Staden;
- een perceel grond met aanhorigheden op en met grond gelegen Roeselarestraat 
te Zonnebeke, kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nr. 
568h3, met gereserveerd individueel nr. 568e4, met een oppervlakte van 2a 62ca en 
aangeduid als lot 3 op het opmetingsplan opgemaakt dd. 07/11/2017 door 



Geomex Staden;  voor de prijs van honderdzestienduizend zevenhonderd euro 
(€116.700,00).

 Op het overig gedeelte van het onroerend goed werd te samen met de gronden, 
eigendom van de familie Decloedt, ten zuiden van de site een verkaveling 
gerealiseerd. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn werd 
aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor de opdracht (verkaveling, weg- en 
rioleringswerken voor deze verkaveling).

 De beslissing van de gemeenteraad dd. 11 februari 2019 houdende goedkeuring 
van het wegenistracé voorzien in het verkavelingsdossier voor de site van de 
“Oude Rijkswachtkazerne” te Zonnebeke.

 De beslissing van het schepencollege dd. 27 mei 2019 houdende afgifte van een 
omgevingsvergunning aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
van Zonnebeke voor het verkavelen van grond in 10 loten bouwgrond, aanleggen 
van nieuwe weg, reliëfwijziging (wadi’s) en vellen van bomen op de site, 
kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste afdeling sectie B nrs 568m3, 568l3, 655n, 
568k3, 568r3, 568s3, 568h3, 568n3, 568p3, 568t3 en 574c.

 De beslissing van het Vast Bureau dd. 18 november 2019 houdende gunning van 
de weg- en rioleringswerken in de verkavelingssite “Oude Rijkswachtkazerne” aan 
bvba Desot, Langemarkseweg 12 te 8904 Boezinge voor het totaal bedrag van 
320.416,21 euro (B.T.W. en proefkosten inclusief) waarvan 176.228,92 euro ten 
late van het OCMW en 144.187,30 euro ten laste van de familie Decloedt.

 Het ruilplan opgemaakt dd. 28/05/2020 door studiebureau Jonckheere waarbij de 
kosteloze overdracht van de navolgende onroerende goederen is aangeduid:
- perceel grond met een oppervlakte van 232m², kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nr. 655p, van de familie Decloedt aan het 
OCMW Zonnebeke en aangeduid als lot A op het plan;
- perceel grond met een oppervlakte van 102m², kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nr. 568k4, van het OCMW Zonnebeke aan de 
familie Decloedt en aangeduid als lot B op het plan;
- perceel grond met een oppervlakte van 163m², kadastraal bekend onder 
Zonnebeke 1ste afdeling sectie B deel nr. 568t3, van het OCMW Zonnebeke aan de 
familie Decloedt en aangeduid als lot C op het plan.

 Het ontwerp van ruilingsakte opgemaakt door Alain Maricou, Vlaamse 
Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransactie, voor de kosteloze ruiling tussen 
het OCMW Zonnebeke en Frans Decloedt-Boeckx Godelieve van de onroerende 
goederen zoals aangeduid op het ruilplan opgemaakt dd. 28/05/2020 door 
studiebureau Jonckheere. De goedkeuring van de ruilingsakte wordt voorgelegd 
aan de OCMW-raad van 14 september 2020.

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 18 juni 2020 door Alain Maricou, Vlaamse 
Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransactie, waarbij de venale waarde van de 
te verkopen bouwgrond wordt vastgelegd op 230 euro/m².

 Het verzamelmeetplan opgemaakt dd. 8 juni 2020 door studiebureau Jonckheere 
waarbij de te verkopen loten bouwgrond als volgt zijn aangeduid:
- lot 6 met een oppervlakte van 311 m²
- lot 7 met een oppervlakte van 311 m²
- lot 8 met een oppervlakte van 368 m²
- lot 9 met een oppervlakte van 266 m²
- lot 10 met een oppervlakte van 362 m².

 De beslissing dd. 14/09/2020 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn houdende: 
-  - verkoop van de loten 6 tot en met 10 in de verkaveling van de site Oude 
Rijkswachtkazerne te Zonnebeke zoals aangeduid op het verzamelmeetplan dd. 8 
juni 2020 opgemaakt door studiebureau Jonckheere;
- goedkeuring schattingsverslag opgemaakt dd. 18 juni 2020 door Alain Maricou, 
Vlaamse Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransactie, waarbij de venale 
waarde van de te verkopen bouwgrond wordt vastgelegd op 230 euro/m²;
- De verkoop zal openbaar gebeuren door het kantoor van notaris Jan 
Vandenweghe. Deze notaris wordt dan ook aangeduid als instrumenterende 
notaris voor de uitvoering van deze verkoop;
- De minimum verkoopprijs wordt vastgelegd op 230 euro/m².



Financieel

 Ontvangst voorzien binnen het meerjarenplan 2020 – 2025 in het jaar 2020.
 Beleidsitem (Patrimonium zonder maatschappelijk doel) 00500, algemene rekening 

(Terreinen - gemeenschapsgoederen) 22000000
 Beleidsdoelstelling 9009
 Actieplan: 9009002 – Gemeentelijk patrimonium 
 Actie: 9009002006 – valorisatie site oude Rijkswachtkazerne 

o Voorziene ontvangsten €400.000:
o Geschatte te ontvangen gelden van verkoop: 1618 m² x 230 euro/m²= 

372.140 euro.

Visum

Advies van de dienst en motivatie

 De voorgestelde verkoopprijs van 230 euro/m² door Vastgoedtransactie voor de 5 
loten bouwgrond lijkt ons aanvaardbaar en zal best als minimum verkoopprijs 
worden vastgelegd.

 De verkoop van deze bouwgronden zal openbaar gebeuren met het kantoor van 
notaris Jan Vandenweghe. Deze notaris wordt dan ook best als instrumenterende 
notaris aangeduid voor de uitvoering van de verkoop van deze 5 loten bouwgrond.

 Van deze openbare verkoop dient ook de nodige kenbaarheid gemaakt te worden 
aan de gewone burger.

 Voor de ondertekening van de verkavelingsakte en de documenten met betrekking 
tot de openbare verkoop wordt er best machtiging gegeven aan Nele Dejonghe, 
voorzitter OCMWraad, en de Heer Alain Wyffels, Algemeen Directeur.

Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

 Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn beslist tot de verkoop van de 
navolgende onroerende goederen zoals aangeduid op het verzamelmeetplan 
opgemaakt dd. 8 juni 2020 door studiebureau Jonckheere:
- lot 6 met een oppervlakte van 311 m², kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B deel nrs. 655p, 568g4 en 468h4;
- lot 7 met een oppervlakte van 311 m², kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B deel nrs 568g4 en 468h4;
- lot 8 met een oppervlakte van 368 m², kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B deel nrs 568g4 en 468h4;
- lot 9 met een oppervlakte van 266 m², kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B deel nrs 568g4 en 468h4;
- lot 10 met een oppervlakte van 362 m², kadastraal bekend onder Zonnebeke 1ste 
afdeling sectie B deel nrs 568g4 en 468h4. 

 Het schattingsverslag opgemaakt dd. 18 juni 2020 door Alain Maricou, Vlaamse 
Commissaris bij de afdeling Vastgoedtransactie, waarbij de venale waarde van de 
te verkopen bouwgrond wordt vastgelegd op 230 euro/m² wordt goedgekeurd.

 De verkoop zal openbaar gebeuren door het kantoor van notaris Jan 
Vandenweghe. Deze notaris wordt dan ook aangeduid als instrumenterende 
notaris voor de uitvoering van deze verkoop.
De minimum verkoopprijs wordt vastgelegd op 230 euro/m².

 Mevrouw Nele Dejonghe, voorzitter OCMWraad, en de Heer Alain Wyffels, 
Algemeen Directeur, worden gemachtigd om:



- alle stukken met betrekking tot deze verkaveling en openbare verkoop te onder-
tekenen;
- de hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn verplichting ambtshalve inschrijving 
te nemen bij de overschrijvingsakte

 De ontvangen gelden van deze verkoop worden geboekt op de algemene rekening 
22000000 onder het beleidsitem 00500.

 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- kantoor notaris Vandenweghe
- Financieel Directeur en financiële dienst
- dienst Omgeving.

3. Aanpassen rechtspositieregeling

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78

Naam schepen: Jan Vandoolaeghe
Bevoegd voor: Personeel
Naam behandelend ambtena(a)r(en): Bram Vandendriessche

Wetgeving

 Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 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

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de 
minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel en 
opeenvolgende wijzigingen.

 De geldende rechtspositieregeling
 Het VIA6-akkoord van 22 december 2020 over koopkracht voor de publieke sector 

2021-2025

Documenten en voorgeschiedenis

 Het deelakkoord VIA 6 – koopkracht publieke sector werd afgesloten op 22 
december 2020 en kreeg op diezelfde datum de goedkeuring van de Vlaamse 
Regering. Alle lokale en provinciale besturen die onder het toepassingsgebied van 
het deelakkoord vallen, moeten het globaal uitvoeren. De uitwerking van het 
deelakkoord vergt een wijziging van de rechtspositiebesluiten. 

 Gelet op het feit dat een bepaald aspect van het deelakkoord een eenmalige 
aanvulling inhoudt van de eindejaarstoelage 2020, dienen de lokale besturen dit 
aspect uit te voeren op basis van een sectoraal akkoord.

 Volgende sectoren vallen onder de toepassing van het akkoord: 
de ouderenzorg, de woonzorgcentra, de serviceflats voor ouderen, de 

dagverzorgingscentra, de thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg), de 
kinderopvang, de lokale dienstencentra, de groepen van assistentiewoningen, de 
diensten logistieke hulp, de diensten/instellingen bijzondere jeugdzorg, de 
diensten/instellingen voor personen met een handicap, de centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning, de opvoedingswinkels, de gezins- en groepsopvang baby en 
peuter (of kinderdagverblijven, peutertuinen en diensten voor onthaalouders), de 
groepsopvang schoolgaande kinderen (of initiatieven voor buitenschoolse opvang en 
lokale diensten voor buurtgerichte kinderopvang), de gemandateerde voorzieningen 
kinderopvang, consultatiebureaus, sociale verhuurkantoren, de integratiediensten, 
culturele erfgoedcellen en musea, de vrijetijdsdiensten: cultuurdiensten (bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra), de jeugddiensten en de sportdiensten. 
 Welke sectoren of personeelscategorieën vallen niet onder dit akkoord? 



o dienstencheque-ondernemingen 
o het ‘gewone’ gemeentepersoneel, het ‘gewone’ OCMW-personeel 

 Voor het personeel in de socio-culturele sector geldt enkel de recurrente verhoging 
van de eindejaarstoelage vanaf 2021. Het personeel in de socio-culturele sector 
ontvangt dus geen eenmalige verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 en zal 
ook niet meegenomen worden voor de invoering van de IFIC-salarisschalen in de 
publieke zorg- en welzijnssectoren.

 Protocol van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 25/01/2021

Financieel

 Niet van toepassing: De maatregelen koopkracht in het VIA6-akkoord worden 
volledig gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse overheid. 

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Op  24  november  2020  werd  door  de  Vlaamse  Regering  samen  met  de  sociale  partners  een 

kaderakkoord (VIA 6 voor de periode 2021-2025) afgesloten, dat moest zorgen voor meer koopkracht, 

meer handen in de zorg en meer veerkracht voor de Vlaamse zorgsector. 

Het VIA6-akkoord van 22 december 2020 over koopkracht voor de publieke sector 2021-2025 dient 

geïmplementeerd te worden in het ocmw, gemeente en het AGB van Zonnebeke.

Gelet  op  het  protocol  van  het  bijzonder  onderhandelingscomité  dd.  25/01/2021  om  het 

bovenstaande te implementeren in de rechtspositieregeling van het ocmwpersoneel.

Het ViA6-akkoord bevat volgende grote punten:

1. Een eenmalige premie voor medewerkers in de zorg in de vorm van een verhoging 

van de eindejaarstoelage van het jaar 2020:

 Dit is van toepassing op onze medewerkers tewerkgesteld in het 

gemeentelijk BKO. Dit wordt verrekend in 2021.

 Het variabel bedrag van de eindejaarstoelage van 2020 wordt 

verhoogd met 1,1% (dus van een variabel bedrag van 2,5 % van het 

brutosalaris naar 3,6 % van het jaarsalaris).

2. Een recurrente verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021 voor alle 

medewerkers tewerkgesteld in de VIA-sectoren.

 Dit is van toepassing op volgende diensten binnen Zonnebeke:

 BKO 

 Sport 

 Jeugd

 Cultuur 

 Bibliotheek 

 Museum 



 Het variabel bedrag van de eindejaarstoelage vanaf 2021 wordt 

verhoogd met 1,1% (dus van een variabel bedrag van 2,5 % van het 

brutosalaris naar 3,6 % van het jaarsalaris).

Simulatie voor de medewerker bij de nieuwe eindejaarstoelage:

 Huidige eindejaarstoelage op een gemiddeld bruto loon van 

38.500 euro: vast bedrag 2020 + variabel bedrag 2,5% van 38.500 

euro:

1.288,43 euro vast bedrag + 962,5 euro variabel bedrag = 

2.250,93 euro. 

 Nieuwe eindejaarstoelage vanaf 2021, dus met aanpassing 

variabel bedrag tot 3,6% (+1,1%) op gemiddeld bruto loon van 

38.500 euro:

1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel bedrag (1.386 euro) = 

2.674,43 euro

3. Nieuwe IFIC-salarisschalen voor de publieke zorg- en welzijnssectoren 

 Dit is van toepassing op onze medewerkers tewerkgesteld in het 

gemeentelijk BKO.

 De IFIC-functieclassificatie is een indeling van functies volgens 

functiegewicht, uitgevoerd door de vzw IF-IC. Deze functieweging is 

anders dan de wijze van verloning bij de lokale besturen, waar de 

verloning weliswaar ook gebaseerd is op het gewicht van de functie, 

maar waarbij het gewicht van de functie verondersteld wordt bepaald 

te zijn door het voor die functie vereiste diploma. 

 Voor de kinderopvang streven de sociale partners ernaar om de IFIC-

salarisschalen zoveel mogelijk in te voeren op hetzelfde tempo als in 

de private sectoren. Verdere info volgt hier nog. 

Om de verhogingen van de eindejaarstoelages in het lokaal bestuur Zonnebeke te voorzien conform 

het bovenstaande VIA 6 akkoord wordt volgende aanpassing in de RPR voorzien:

Artikel 197:

Het personeel geniet een eindejaarstoelage conform de bepalingen van :

 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 - Titel VIII - de toelagen, 

vergoedingen en sociale voordelen, Hoofdstuk II - De eindejaarstoelage, en 

opeenvolgende wijzigingen

 Het sectoraal akkoord 2008-2013 van 19 november 2008.

 Het VIA6-akkoord van 22 december 2020 over koopkracht voor de publieke sector 

2021-2025

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flokaalbestuur.vlaanderen.be%2Fpersoneel%2Frechtspositieregeling%2Ftoelagen-en-vergoedingen%2Feindejaarstoelage-2020-indexering-van-het-forfaitaire-gedeelte&data=04%7C01%7Cpiet.vanschuylenbergh@VVSG.be%7C7851a7c0d0364178521208d89dd03a15%7C416a27b7d5b247b68a3da39392c4d6b4%7C0%7C0%7C637432864931772946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EqJlIwPkBgyaAgIW8dKhMO7E4IMuXBGyDEpxvjzwOQM%3D&reserved=0


Stemming

Unaniem goedgekeurd

Besluitvorming

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met bovenstaande wijzigingen in de 
rechtspositieregeling van ocmwbestuur Zonnebeke.



De Algemeen Directeur ,
A. Wyffels

De Voorzitter raad voor maatschappelijk 
welzijn

N. Dejonghe

De voorzitter sluit de vergadering om 20.13 uur.

De volgende raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op 12 
april 2021.


