Ninove, 14 november 2019

Overzichtslijst van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 06 november 2019

Openbare vergadering
1.

Stafdienst - vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer

Het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt als volgt goedgekeurd:
-

Individueel personeelsbeheer (niet-limitatieve opsomming):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Individuele toepassingen van de bepalingen tot vorming en evaluatie en dergelijke:
o
o
o

-

De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de bepaalde termijnen
Onkostenvergoedingen binnen de grenzen vastgelegd door het bevoegde orgaan
Andere zaken, bepaald en toegewezen in de rechtspositieregeling

Collectief personeelsbeheer:
o
o
o

-

Individuele opvolging van de evaluatie
Vormingsaanvragen
Invulling van het recht en de plicht op vorming zoals bepaald in het
vormingsreglement

Toepassing van de lokale rechtspositieregeling:
o
o
o

-

Opmaak functiebeschrijvingen;
Opdrachthouderschap;
Opdracht tot permanentieplicht;
Toestemming voor dienstreizen en het meest geschikte vervoermiddel;
Allerlei individuele verlofaanvragen;
Loopbaanonderbreking, zorgkrediet en andere tijdelijke loopbaanmaatregelen;
Verlof voor opdracht zoals bepaald in de rechtspositieregeling;
De individuele weddevaststelling inclusief de beslissing over de overname van
anciënniteiten;
Uitlenen van personeel aan een gebruiker
Individuele toewijzing van de bevoegdheid van een personeelslid om elektrische
toestellen te bedienen.

Dienstroosters opmaken en prestaties noteren
Vastleggen van vakantieperiodes
Vastleggen van het aantal VTE-arbeidsgehandicapten dat overeenkomst met ten
minste 2% van het totale aantal personeelsleden in het bestuur

Beslissingen die te maken hebben met de uitoefening van werkgeversgezag:
o

Maatregelen van inwendige orde die de goede werking van de dienst verbeteren of
verzekeren

2.
Stafdienst - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het
OCMW - goedkeuring

De deontologische code van de gemeenteraad wordt goedgekeurd.
3.

Financiën - vaststelling budgetwijziging 2019/2

De budgetwijziging wordt vastgesteld.
4.
Sociale dienst - weigering creëren van extra LOI-opvangplaatsen n.a.v. vraag
Fedasil
Het creëren van extra LOI-opvangplaatsen n.a.v. vraag Fedasil wordt geweigerd.
5.
Sociale dienst - goedkeuring verlenging van de convenant preventieve
woonbegeleiding in het kader van de preventie van uithuiszetting van huurders op de
private huurmarkt voor 1 jaar tussen OCMW Ninove en CAW Oost-Vlaanderen vzw
Het Vast Bureau keurt de verlenging van de convenant preventieve woonbegeleiding in het kader
van de preventie van uithuiszetting van huurders op de private huurmarkt voor 1 jaar tussen
OCMW Ninove en CAW Oost-Vlaanderen vzw, goed. De convenant loopt van 07/11/2019 tot en met
06/11/2020.
6.
Sociale dienst - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OCMW Gent i.k.v.
AMIF-project rond sociale activering van derdelanders.
De samenwerkingsovereenkomst met OCMW Gent i.k.v. AMIF-project rond sociale activering van
derdelanders wordt goedgekeurd.
AP1. Interpellatie van raadslid Renaat Raes over de werken aan het hellend vlak in
Klateringen
Schepen V. Cosyns (Samen), raadslid L. Meert (Samen), raadslid R. Raes (Forza Ninove) en
burgemeester T. De Jonge (Open VLD) antwoorden op deze interpellatie.

