Raad voor maatschappelijk welzijn: zitting van 26 november 2020
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dienen de notulen van
de vorige zitting, meer bepaald van 29.10.2020, te worden goedgekeurd.

2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
Schepen Marie Jeanne Hendrickx geeft een toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen
van de coronacrisis.

3. Buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 08.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan de vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij TMVS dv.
Het OCMW wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
08.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evalutie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.
Deze vergadering zal op digitale wijze plaatsvinden via een door TMVS ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.

4. Statutaire algemene vergadering IGO DIV van 11.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende vereniging.
Het OCMW wordt uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 om
17.30u in de vergaderzaal van IGO div, De Vunt 17 te Holsbeek, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.

5. Algemene vergadering IGO DIV van 11.12.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Het OCMW is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende vereniging.
Het OCMW wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 om 17.45 u in
de vergaderzaal van IGO div, De Vunt 17 te Holsbeek, die volgende agenda heeft:

1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 – 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:
Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita
Vandebroeck)
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de raad voor maatschappelijk welzijn heeft genomen met betrekking tot de
agendapunten.

HRM.
6. Goedkeuring dienstvrijstelling voor personeelsleden bij quarantainegetuigschrift.
Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is een nieuw medisch getuigschrift geïntroduceerd, nl.
het quarantainegetuigschrift.
Dit quarantainegetuigschrift kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor het personeelslid in
kwestie.
Na onderhandeling met de vakorganisaties wordt voorgesteld om aan alle personeelsleden met een
quarantainegetuigschrift dienstvrijstelling toe te kennen indien er geen alternatief (thuiswerk, overuren
of onregelmatige prestaties doen opnemen) is.
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