
 

Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent – OCMW Gavere 
 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN 

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 

zitting van 5 september 2018 
 

 

 Aanwezig:  

 Gilles VAN HENDE Voorzitter, 

 Denis DIERICK Burgemeester, 

 Nathalie VERMASSEN, Sofie DE BOSSCHER, Steffi BEYAERT, Veronique DEDEYNE, 

Isabelle TUYPENS, Nele MELKEBEKE, Ruddy BRISSON en Sarah FORSYTH 

Raadsleden, 

 Serge RONSSE Algemeen Directeur. 

 

 

2. ARBEIDSREGLEMENT – VASTSTELLEN 
Vervangen OCMW-raadsbesluit van 14 maart 2018. 

 

 
DE OCMW-RAAD, 
 

Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum; 
 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en in het bijzonder op artikel 51 §3; 
 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van 
haar personeel en in het bijzonder op artikel 19bis; 
 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
 
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 14 maart 2018 houdende arbeidsreglement – vaststellen – vervangen OCMW-
raadsbesluit van 19 februari 2015; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende arbeidsreglement – vaststellen – vervangen 
gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015; 

 
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 19 februari 2018 en in het bijzonder op punt 7 
m.b.t. de sociale voordelen; 
 
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 19 februari 2018 en in het bijzonder op punt 8 

m.b.t. de ICT-middelen; 

 
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018 en in het bijzonder op punt 3 
m.b.t. de deontologie; 
 
Gelet op het verslag en de adviezen van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018 en in het bijzonder op punt 4 
m.b.t. alcohol en drugs; 
 

Overwegende dat mevrouw Nele Melkebeke, raadslid, opmerkt dat er op pagina 11 belangrijke elementen m.b.t. 
het vormingsrecht en vormingsplicht geschrapt werden; 
 
Overwegende dat de heer Serge Ronsse, algemeen directeur, verduidelijkt dat de bepalingen op een andere plaats 
in het document terugkomen; 
 
 

BESLUIT: eenparig 
 

Art. 1:  Het arbeidsreglement vast te stellen, zoals gezien in bijlage. 

Art. 2:  Onderhavige beslissing vervangt met ingang van 1 oktober 2018 het OCMW-raadsbesluit van 14 maart 
2018 houdende arbeidsreglement – vaststellen – vervangen OCMW-raadsbesluit van 19 februari 2015. 

Art. 3:  Een afschrift van het arbeidsreglement wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de 

personeelsleden. 

Art. 4:  Het arbeidsreglement wordt bekend gemaakt door middel van aanplakking. 

Het arbeidsreglement wordt ter beschikking gesteld op de personeelsdienst en op het gemeentelijk 
intranet. 

  



Art. 5:  Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

- de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie) 
- Toezicht op de Sociale Wetten – directie Gent. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

Namens de OCMW-raad, 
de Algemeen Directeur 

get 

Serge RONSSE 

 de Voorzitter 

get 

Gilles VAN HENDE 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Te Gavere, 22 januari 2019 

de Algemeen Directeur 

 

 

 
 

 

Serge RONSSE  

de Voorzitter 

 

 

 
 

 

Gilles VAN HENDE 



OCMW GAVERE  
Markt 1 – 9890 GAVERE 

T 09 389 29 00 – F 09 389 29 02 

www.ocmwgavere.be 
 

 
 
 

 

  
 

INVENTARIS DOSSIER  
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Inlichtingen met betrekking tot dit dossier kunnen ingewonnen worden bij: 
 
Serge Ronsse 
 
 
Het dossier bevat de volgende stukken: 

 

1.  Ontwerpbeslissing 

2.  Ontwerp gecoördineerd arbeidsreglement 

3.  Verslagen/adviezen/protocollen HOC/BOC 

4.  Vorige versie arbeidsreglement 

 


