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Algemeen directeur
Besprekingen en besluiten van de OCMW-raad in openbare zitting

Bevoegdheid

r
a

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, art. 51 en 52, eerste lid.
Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van L2 mei 2014 tot delegatie van de
bevoegdheden van de raad aan het vast bureau, aangepast in zitting van de OCMW-raad dd. 12

aprilZOLT.

Wetten en Reglementen

o

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocu menten

r
o

Raadsbeslissing dd.21.O4.2010 houdende opstarten van een dienstencheque-onderneming.
Raadsbeslissing dd. 16.06.2010 houdende goedkeuren van een huishoudelijk reglement voor de

dienstencheque-onderneming.

Verantwoording

o

ln zitting van de OCMW-raad dd.21,042010 werd beslist om een dienstencheque-onderneming

op te starten.
a

ln zitting van de OCMW-raad dd. L5.06.2010 werd het huishoudelijk reglement van de
dienstencheque-onderneming vastgesteld. Volgens artikel 9 van dit reglement wordt bij een niet
te voorziene omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof) de
gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door de dienst.
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ln het kader van de opmaak van het ziekteverzuimbeleid wordt voorgesteld om artikel 9 aan te

passen in die zin dat het personeelslid zelf de gebruiker verwittigd bij ziekte, verlof wegens

overmacht of omstandigheidsverlof.
a

Alle personeelsleden van het dienstenchequebedrijf zullen via een interne nota hiervan in kennis
gesteld worden.

Tussenkomsten

o

De CD&V-fractie vraagt of het personeelslid bij ziekte ook zijn vervanging moet regelen ? De
voorzitter antwoordt dat dit door de dienst moet gebeuren en dat zij ook de klant hiervan op de

hoogte stellen.
Stemmen

Stemresultaat: Met eenparigheid van stemmen
BESTUIT

Artikel 1
Met ingang van 11".L0.2018 wordt artikel 9 van het huishoudelijk reglement dd. L6.06.201"0
aangepast als volgt :

Artikel9
Het dienstenchequebedrijf streeft kwaliteitsvolle dienstverlening na door competente medewerkers
op basis van een afgesproken schema in te zetten. Het dienstenchequebedrijf brengt minstens 2
dagen vooraf de gebruiker op de hoogte van eventuele wijzigingen in het werkschema.
Bij een niet te voorzien omstandigheid (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of

omstandigheidsverlof) wordt de gebruiker zo vlug mogelijk verwittigd door het personeelslid. lndien
mogelijk wordt vervanging voorzien, doch deze kan niet worden verzekerd. Bij een vervanging kan er
wel een wijziging aan de werkuren optreden.

Art.2
Alle personeelsleden van het dienstenchequebedrijf zullen via een interne nota hiervan in kennis
gesteld worden.
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