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DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

O P E N B A A R  

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

open zitting. 

Gelet op de ontwerpnotulatie van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn van 9 maart 2020; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het voorinzagerecht; 

Na beraadslaging; 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Enig artikel. 

De ontwerpnotulen van het openbaar gedeelte van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

van 9 maart 2020 zonder opmerkingen goed te keuren en uitwerking te laten hebben. 

2.  Secretariaat: (open) 

A.  Kennisname van de tijdelijke politieverordening van de burgemeester over het vergaderen 

van de bestuursorganen tijdens de periode van het federaal rampenplan ten gevolge van de 

bestrijding van corona COVID-19 virus en de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad van 

20 april 2020. 

Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België; 

Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale 

gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden; 

Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 

134, §1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de 

organisatie van de vergaderingen van lokale bestuursorganen. 

Overwegende dat conform de richtlijnen van ABB lokale besturen kunnen beslissen om 

deze raden op een andere plaats dan de raadszaal te laten doorgaan om voldoende afstand 



tussen de leden te garanderen. Dat ook deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de 

burgemeester (artikel 134, §1 en artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet). 

Overwegende het oordeel dat een fysieke vergadering van college van burgemeester en 

schepenen, vast bureau, het bijzonder comité voor de sociale dienst, de gemeenteraad en 

raad voor maatschappelijk welzijn de meeste garantie bieden op de democratische werking 

van deze organen. 

Overwegende dat de uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus 

vragen om een pragmatische aanpak. Een virtuele vorm van vergaderen, geheel of 

gedeeltelijk is gerechtvaardigd. 

Overwegende dat de algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn 

van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, …) blijven van 

toepassing. 

Overwegende dat het belangrijk is dat de leden van de vergadering deontologisch omgaan 

met deze mogelijkheid, om de beslotenheid van de vergadering te garanderen, en de 

democratische principes maximaal respecteren (bv. tegensprekelijk debat). 

Overwegende dat er voldoende mogelijkheden zijn om de zittingen te laten doorgaan 

enerzijds op locaties die de toepassing van de regels in verband met social distancing 

mogelijk maken en anderzijds dat er een waaier aan mogelijkheden om een digitale of 

virtuele vergadering (bijv. via videoconferentie of via e-mail) om de raadsleden die 

omwille van quarantaine maatregelen of bijvoorbeeld het behoren tot een risicogroep aan 

de fysieke vergadering te laten deelnemen van op afstand; 

Overwegende dat het gepast voorkwam dat voor de duur van de federale fase van het 

rampenplan en de maatregelen tot verhindering van de verspreiding van het corona 

COVID-19 virus volgende beslissingen genomen worden om de zittingen te laten doorgaan 

met respect voor de maatregelen inzake social distancing: 

-de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan door in de 

raadszaal, gelegen aan Markt 19, 2° verdieping; 

-de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zullen 

doorgaan in de grote zaal in het GC de Markthallen, Markt 2; 

-de vergaderingen van alle organen gaan fysiek door op de afgesproken plaats en uur maar 

met de modaliteit dat leden van de diverse organen van het lokale bestuur van gemeente en 

OCMW (college van burgemeester en schepenen en vast bureau, het bijzonder comité van 

de sociale dienst, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn) die omwille 

van redenen van quarantaine, van het behoren tot een groep van personen met een 

verhoogd risico of het wonen onder één dak met een persoon met een verhoogd risico 

ervoor kiezen deel te nemen aan de zittingen via videoconferentie; 

Overwegende dat deze beslissing genomen werd door de burgemeester in zijn besluit van 1 

april 2020 en dat dit diende bekrachtigd te worden door de gemeenteraad van 20 april 

2020; 

Gelet op de kennisgeving van het besluit van de burgemeester, namens de voorzitter, aan 

de fractieleiders bij mail van 2 april 2020. 

Gelet op de reacties van de fractieleiders, waarbij een meerderheid de fysieke vergadering 

niet wensen te zien doorgaan en waarbij de burgemeester verzocht wordt de zittingen van 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn uitsluitend te laten plaats hebben 

via videoconferentie. 

 

Gelet op de bespreking hiervan in het college van burgemeester en schepenen en het 

standpunt van de burgemeester-voorzitter welke vertaald werden in een beslissing van de 

burgemeester van 6 april 2020 welke de beslissing van 1 april 2020 vervangt en waarbij de 

zittingen van de respectievelijke raden voor de duur van het federaal rampenplan zullen 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-virtueel-vergaderen-van-raden-voorlopige-richtlijnen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-vergaderen-via-e-mail-van-gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-welzijn-update-25-maart


plaats hebben via videoconferentie en de pers uitgenodigd zal worden de zittingen te 

volgen via live-stream. 

Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn kennis dient te nemen van dit 

besluit en van de bekrachtiging ervan door de gemeenteraad van heden en omwille van de 

tijdelijke impact op haar huishoudelijk reglement wat betreft de wijze van vergaderen; 

Overwegende dat de opdracht van de burgemeester/gemeenten bestaat in het voorzien, ten 

behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de gezondheid, 

de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; dat deze 

bevoegdheid met name betrekking heeft op het handhaven van de openbare gezondheid; 

Overwegende dat intussen het federaal rampenplan werd afgekondigd door de nationale 

veiligheidsraad op 13 maart 2020; 

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Gelet op het feit dat dit MB de vorige MB’s (van 13 maart en 18 maart) opheft. 

Overwegende dat het MB van 23 maart 2020 werd gewijzigd door het MB van 3 april 

2020. 

Overwegende het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op het besluit van 10 februari 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn tot 

goedkeuring van het huishoudelijk reglement; 

 

Amendement 

Gelet op de vraag van fractieleider Gunter De Ryck van de fractie GROEN tot amendering 

van artikel 2 van het besluit: 

Feiten en context 

De burgemeester vaardigde op 6 april 2020 een tijdelijke politieverordening uit over het 

vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode van het federaal rampenplan ten 

gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus. Deze politieverordening dient 

bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. 

De voorliggende politieverordening bepaalt dat alle zittingen van de gemeenteraad en 

OCMW-raad worden, gedurende de federale fase van het rampenplan om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken, via videoconferentie georganiseerd (artikel 2). 

Deze politieverordening bepaalt ook dat alle vergaderingen van het bijzonder comité voor 

de sociale dienst door zullen gaan in de raadszaal, gelegen aan Markt 19 om zo tegemoet te 

komen aan de verplichtingen i.v.m. de ‘social distancing’. 

Inhoudelijke motivering 

Overwegende dat het federaal rampenplan werd afgekondigd door de nationale 

veiligheidsraad op 13 maart 2020; 

Gelet op het ministerieel besluit van 13, 18 en 23 maart 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals 

gewijzigd door het ministerieel besluit van 3 april 2020; 

Gelet op de aanbevelingen van Vlaanderen aan de lokale besturen (25 maart 2020) waarin 

afgeraden wordt om fysieke vergaderingen te laten plaatsvinden; 



Gelet op het feit dat virtueel vergaderen niet langer beperkt is tot enkel de hoogdringende 

punten; 

Gelet op de voorbeeldfunctie van de gemeenteraad, OCMW-raad en het Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst. 

Wettelijke motivering 

Gelet op artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41. 

  

Overwegende voorgaande motivering stelt fractieleider Gunter De Ryck van de fractie 

GROEN de amendering van artikel 2 voor als volgt: 

oorspronkelijk artikel 2: 

Artikel 2.  

De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan door in de 

raadszaal, gelegen aan Markt 19, 2° verdieping. 

te wijzigen in: 

Artikel 2.  

De vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst worden, gedurende de 

federale fase van het rampenplan om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, via videoconferentie georganiseerd. 

  

Gelet op de vraag van de voorzitter om over te gaan tot stemming van het voorstel tot 

amendering van artikel 2; 

Gelet op de uitslag van de stemming over het voorstel tot amendering van artikel 2: 

7 stemmen voor: raadsleden: Guypen, Berden Wim, Grosemans, Jamers, Raskin, Franssen, 

De Ryck 

15 stemmen tegen: burgemeester Moyaers, schepenen Vanleeuw, Berden Marijke, 

Vandersmissen, Ector; raadsleden Vandenrijt, De Waele, Graulus, Durwael, Schrijvers, 

Appeltans, Van Cauteren, Hayen en Knaepen; voorzitter: Michiels. 

Het voorstel van fractieleider Gunter De Ryck voor de Groenfractie tot amendering van 

artikel 2 werd verworpen; 

BESLUIT: 

Om die redenen 

Artikel 1. 

Neemt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het besluit van de burgemeester 

van 6 april 2020 over het vergaderen van de bestuursorganen tijdens de periode van het 

federaal rampenplan ten gevolge van de bestrijding van corona COVID-19 virus en de 

bekrachtiging ervan door de gemeenteraad van 20 april 2020. 

Artikel 2. 

Stelt vast dat de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst voor de 

duur van het federaal rampenplan doorgaan in de raadszaal, gelegen aan Markt 19, 2° 



verdieping en dat de leden in bepaalde omstandigheden kunnen deelnemen aan de zitting 

via videoconferentie; 

Artikel 3. 

Stelt vast dat de vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de duur van 

het federaal rampenplan zullen doorgaan via videoconferentie. 

Artikel 4. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

-de leden van het bijzonder comité voor sociale dienst, 

-de leden van het vast bureau, 

-de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn; 

B.  Centralisatie & upgrade telefonie Stad en OCMW. 

Om de digitale integratie van OCMW en stadsdiensten verder te versterken is ook een 

eengemaakt telefonie- & communicatieplatform een belangrijke schakel. Beide 

organisaties hebben momenteel elk hun eigen telefooncentrale met gescheiden 

telefoonlijnen en verschillende telefonieproviders. 

De bestaande telefonie installatie van het stadsbestuur biedt de mogelijkheid om na een 

upgrade als centraal platform te kunnen functioneren voor beide besturen, aangevuld met 

een virtuele cloudcentrale die in het CipalSchaubroeck datacenter zal gehost worden. Deze 

upgrade zorgt naast de centralisatie van de systemen ook voor een kostenbesparing en 

extra communicatiemogelijkheden voor de beide besturen die kaderen in het plaats- en 

tijdsonafhankelijk werken. 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 

41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1, 

2° waarbij kan afgeweken worden van de procedure wanneer het gaat om een herhaling 

van een bestaande opdracht; 

Overwegende dat het een upgrade en uitbreiding betreft van een bestaande overeenkomst 

met BKM, waarbij de telefooncentrale en software voor de gemeente wordt ge-upgrade en 

uitgebreid naar het OCMW zodat beide organisaties werken op één telefooncentrale en met 

dezelfde software; 

Overwegende dat door de centralisatie van de verschillende systemen er een besparing 

mogelijk is van € 181,14 per maand of € 10.868,40 over een periode van 5 jaar; 

Overwegende dat er nog een bijkomende besparing zal gerealiseerd worden door het feit 

dat de communicatie tussen de verschillende diensten na de centralisatie intern en 

bijgevolg kosteloos zal verlopen; 

Overwegende dat er door de upgrade ook een mobiele app beschikbaar wordt gesteld die 

op de smartphones van stad en ocmw geïnstalleerd zal worden waardoor deze mee 

geïntegreerd worden in het telefoniesysteem en op deze manier hogere bereikbaarheid 

gecreëerd  wordt voor de medewerkers; 



Overwegende dat de gesprekken van de mobiele gebruikers zullen verlopen via het 4G 

netwerk en er hierbij dus geen externe communicatie nodig is; 

Overwegende dat de mobiele gebruikers bij het naar buiten bellen via de app enkel hun 

professionele vaste telefoonnummer uitsturen en hierbij het eigen gsm nummer verborgen 

blijft; 

Overwegende dat alle medewerkers, naar behoefte, bijkomende mogelijkheden krijgen om 

te telefoneren zoals een softphone op de pc/thin client met headset en/of een vaste telefoon 

en/of DECT toestel en/of de mobiele applicatie met optioneel ook instant messaging en 

video conferencing functionaliteit; 

Overwegende dat medewerkers hierdoor ook op wijzigende werkplekken en bij het 

telewerken bereikbaar zijn via hun professionele telefoonnummer; 

Overwegende dat er in het voorstel een onderhoudscontract met software assurance 

voorzien is waardoor toekomstige software updates met bugfixes en eventuele nieuwe 

functionaliteiten tijdens de contractduur inbegrepen zijn; 

Overwegende dat er voor het gebruik van de nieuwe toestellen en functionaliteiten een 

praktijkgerichte opleiding door de firma BKM on site voorzien wordt; 

Er zijn voor de centralisatie en upgrade geen eenmalige investeringskosten nodig. 

Het nieuwe telefonieplatform vervangt verschillende bestaande maandelijkse 

communicatie- en onderhoudskosten (huur telefoonsysteem stad, huur telefoonsystemen 

ocmw, 3 isdn lijnen, explore VDSL Office lijn, ...) door een maandelijkse kostprijs van 

€1.120,00 /maand gedurende de contractduur van 60 maanden. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring te verlenen aan offerte van de firma BKM nv/sa voor de centralisatie en 

upgrade van de telefooncentrales van de stad Herk-de-Stad en het OCMW Herk-de-Stad 

voor een maandelijks weerkerende vergoeding van 1.120,00 € exclusief BTW. 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het 

decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de 

Heer provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan de dienst systeembeheer. 

C.  Kennisname en goedkeuring gepaste maatregelen naar personeel in de strijd tegen het 

Corona-virus (Covid-19). 

Overwegende het politiebesluit van de gouverneur van 11 maart 2020 en het persbericht 

van 11 maart 2020 van de noodplanning en crisisbeheer van de provincie Limburg inzake 

de versterkte maatregelen tegen COVID-19; 

Gelet op het  besluit van de burgemeester van 12 maart 2020 houdende gepaste 

maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona COVID-19 virus, besluit 

dat opnieuw werd ingetrokken bij besluit van 13 maart 2020 ingevolge de afkondiging van 

het federaal rampenplan bij ministerieel besluit. 



Gelet op het intern overleg met de algemeen directeur van 12 maart 2020 ter voorbereiding 

van een aangepaste arbeidsorganisatie en de communicatie hieromtrent naar alle 

medewerkers; 

Overwegende de afkondiging van het federaal, rampenplan op 13 maart 2020; 

Gelet op het MB van 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Gelet op het dienstoverleg dat werd ingepland op 16 maart 2020 om de concrete 

beslissingen toe te lichten en de implicaties voor de verschillende afdelingen en diensten te 

bespreken; 

Gelet op de beslissing om, in het kader van de verschillende afgekondigde verstrengingen 

door de federale crisiscel in de loop van het weekend het diensthoofdenoverleg in functie 

van de op te volgen richtlijnen van social distancing te vervangen door het verspreiden van 

een dienstnota op 16 maart 2020; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege en vast bureau van 16 maart 2020 houdende 

goedkeuring van hogervermelde dienstnota; 

Overwegende dat ingevolge de verdere verduidelijkingen, de opeenvolgende ministeriële 

besluiten, de opeenvolgende FAQ's zoals verspreid door de NCCN (nationale crisiscel) en 

de CCVO (crisiscel Vlaamse overheid); 

Gelet op het MB van 18 maart 2020 houdende goedkeuring van dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de opheffing van het MB 

van 13 maart 2020; de invoering van een lock-down light waardoor de reeds genomen 

maatregelen dienden bijgestuurd; 

Gelet op het MB van 24 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het corona COVID-19 te beperken en waarbij het MB van 18 maart 2020 werd 

opgeheven; 

Gelet op de bijgestuurde nota d.d. 18 maart 2020 die via mail werd voorgelegd aan het 

schepencollege en verstuurd naar alle diensthoofden op 18 maart 2020; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege/vast bureau van 23 maart 2020 houdende 

goedkeuring van hogervermelde dienstnota; 

Gelet op de diverse richtlijnen van NCCN, CCVO, ABB, VVSG en Cipal/Schaubroeck; 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het bestuursdecreet van 18 december 2018; 

Gelet op het MB van 13 maart 2020 tot afkondiging van het federaal rampenplan; 

Gelet op het MB van 24 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het corona COVID-19 virus te beperken; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 februari 2018 houdende goedkeuring van de 

rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 februari 2018 

houdende goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 

Overwegende dat hogervermelde maatregelen in het kader van de veiligheid van ons 

personeel reeds in de praktijk worden toegepast; 



Overwegende dat het wenselijk is om in het kader van de transparantie en de openbaarheid 

de gemeenteraad in kennis te stellen van de genomen maatregelen en haar te verzoeken 

deze te bekrachtigen; 

Overwegende dat een aantal maatregelen dienen goedgekeurd te worden door de 

gemeenteraad, nl: 

-          Het invoeren van thuiswerk/telethuiswerk 

 

Overwegende dat in onze rechtspositieregeling de regels in verband met het thuiswerk nog 

niet werden opgenomen; 

Overwegende dat het MB van 18 maart 2020, vervangen door het MB van 24 maart 2020 

een nieuwe vorm van thuiswerk heeft ingevoerd, nl. telethuiswerk waarvoor geen 

wettelijke modaliteiten zijn vastgelegd. 

Overwegende dat een aantal afspraken in  verband met telethuiswerk reeds werden 

gemaakt en toegepast;  

Overwegende dat het toegestane telethuiswerk automatisch eindigt telkens wanneer het 

personeelslid terug opgeroepen wordt om op de gewone werkplaats te werken; 

Overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheid tot het invoeren van het 

telethuiswerk te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen (voor 

personeelsleden van gemeente) of het vast bureau (voor personeelsleden van het OCMW); 

-          Het toekennen van dienstvrijstelling aan bepaalde personeelsleden  

Overwegende dat in onze rechtspositieregeling reeds diverse dienstvrijstellingen werden 

opgenomen; 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 218,2de lid BVR RPR hierover 

een beslissing dient te nemen. 

Overwegende dat de gemeenteraad bepaalt wie bevoegd is voor het toekennen van deze 

dienstvrijstellingen; 

Overwegende dat een periode van dienstvrijstelling meetelt voor de anciënniteiten; een 

periode van tijdelijke werkloosheid niet; 

Overwegende dat de werkgever aan personeelsleden met dienstvrijstelling verder loon is 

verschuldigd; 

Overwegende het standpunt van FOD WASO waarbij het mogelijk is om personeelsleden 

overuren te laten opnemen wanneer er geen of onvoldoende werk voorzien kan worden; 

Overwegende dat een toegekende dienstvrijstelling automatisch eindigt telkens wanneer 

het personeelslid terug opgeroepen wordt om te werken; 

Personeelsleden waaraan geen werk meer kan worden verschaft 

Overwegende dat statutaire personeelsleden waaraan geen werk meer kan worden 

verschaft zich omwille van overmacht in de stand dienstactiviteit bevinden en automatisch 

dienstvrijstelling krijgen; 

Overwegende dat voor contractuele personeelsleden waaraan geen werk meer kan worden 

verschaft: 

• Gebruik kan worden gemaakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

• Strikt juridisch gezien eveneens dienstvrijstelling kan worden toegekend 

Overwegende dat in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de werkgever 

maximaal het verschil tussen het loon en de uitkering tijdelijke werkloosheid kan 

bijpassen; 

Overwegende dat er in het bestuur voor gekozen wordt geen gebruik te maken van de 

maatregel van technische werkloosheid. 



Personeelsleden die men preventief naar huis wil sturen 

Overwegende dat het wenselijk is om bepaalde personeelsleden of personeelsgroepen 

tijdelijk en /of gedeeltelijk te ontlasten in functie van hun psychosociale belasting en het 

welzijn op het werk; 

Overwegende dat de werkgever aan alle personeelsleden die men preventief naar huis wil 

sturen en die geen gebruik kunnen maken van telethuiswerk dienstvrijstelling dient te 

verlenen; 

Overwegende dat in het kader van deze regeling personeel die behoren tot een risicogroep 

(ziekte van crohn, diabetici,....) maximaal werden gefaciliteerd in het verrichten van 

thuiswerk en waar onmogelijk dienstvrijstelling werd gegeven; 

Personeelsleden die verplicht in quarantaine moeten blijven t.g.v  inwonend besmet 

familielid 

Overwegende dat de werkgever aan statutaire personeelsleden die verplicht in quarantaine 

moeten blijven en die geen gebruik kunnen maken van telethuiswerk, dienstvrijstelling 

dient te verlenen; 

Overwegende dat voor contractuele personeelsleden die verplicht in quarantaine moeten 

blijven en die geen gebruik kunnen maken van telethuiswerk 

• Gebruik kan worden gemaakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

• Strikt juridisch gezien eveneens dienstvrijstelling kan worden toegekend; 

Overwegende dat naast de omschreven toepassingen volgende dienstvrijstellingen werden 

gegeven: 

-op de technische dienst door omstandigheden de druk op de ploegen te groot werd 

waardoor een tijdelijke 

dienstvrijstelling werd toegekend van 50% na opname van de overuren. Dat door een 

normalisatie van deze 

omstandigheden deze dienstvrijstelling systematisch werd afgebouwd tot nihil. 

-in de thuiszorgdiensten werd gewerkt met een beperkte dienstvrijstelling omwille van de 

vermindering van de vraag 

en met het oog op het verminderen van het aantal contacten per dag gezien de doelgroep 

systematisch behoort tot 

de risicogroep en dat de voorschriften inzake hygiëne en beschermingsmaatregelen voor 

personeel en cliënten 

onvoldoende gewaarborgd kon worden met veelvuldige opeenvolgende cliëntbezoeken, 

temeer daar in de 

beginfase van het federaal rampenplan elk beschermmiddel zoals mondmaskers en 

wegwerpbare schorten 

ontbraken; Overwegende dat ook hier de dienstvrijstelling verder wordt afgebouwd voor 

zover de vraag om 

thuiszorg voldoende in omvang is. 

Overwegende dat in de BKO de speeldoos de verleende dienstvrijstelling uitsluitend te 

maken heeft met de 

vermindering van het aantal opgevangen kinderen. Overwegende dat hier alles grondig 

werd gepoetst en ontsmet 

en hier bijkomend wordt op ingezet, doch dat de inzet van uren in onderhoudstaken in de 

opvangen ook beperkt is; 

  

Na bespreking; 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Kennis te nemen van de nota van 12 maart, 15 maart en 18 maart 2020, in bijlage, evenals 

de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van 16 

maart en 23 maart 2020, en die integraal deel uitmaken van deze beslissing en de hierin 

opgenomen maatregelen te bekrachtigen. 

Artikel 2. 

In te stemmen met de invoering van het principe van (tele)thuiswerk en de beslissing tot 

het invoeren van het telethuiswerk en het maken van de nodige afspraken te delegeren naar 

het schepencollege (voor personeelsleden van gemeente) of het vast bureau (voor 

personeelsleden van het OCMW). 

Artikel 3. 

De bevoegdheid tot het geven van dienstvrijstelling aan statutaire en contractuele 

personeelsleden te delegeren aan het vast bureau waarbij rekening wordt gehouden met 

volgend kader: 

-er wordt zo maximaal mogelijk overgeschakeld op telethuiswerk  

-voor personeelsleden behorend tot een risicogroep en waarvoor geen thuiswerk 

georganiseerd kan worden krijgen dienstvrijstelling 

-voor de andere diensten wordt de dienstvrijstelling beperkt tot de situaties waarin er geen 

werk meer is door de sluiting van de zetel en een herinzet in een andere dienst of in een 

andere opdracht feitelijk of juridisch niet mogelijk is. 

D.  Kennisgeving briefwisseling. 

NEEMT KENNIS: 

 

Er zijn geen kennisgevingen van de briefwisseling gericht aan de voorzitter. 

Besloten in zitting van heden 

  

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Lore Michiels 

 


