RvB De Blauwe Lelie
Besluitenlijst

Zitting van 13 februari 2020

Samenstelling:
Afwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Mathijs Goderis,
Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; mevrouw Heidi
Hoppe, Raadslid; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeen directeur
BESLOTEN ZITTING
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Goedkeuring verslag dd. 07 november 2019.
Goedgekeurd

OCMW - Personeelsvergaderingen

PD
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Aanpassing 2e pensioenpijler contractuelen ifv de
responsabiliseringsbijdrage
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur beslist om de raadsbeslissing van 30 november 2012 aan te passen om te voldoen
aan de bepalingen van de Wet van 18 maart 2018 voorzien het OCMW Brugge en de
welzijnsverenigingen volgens deze principes:
Alle contractuelen in OCMW en de verenigingen (met uitzondering van de jobstudenten) worden
meegenomen. Dus niet enkel de contractuele medewerkers in de organisaties waar een
responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is (= gelijkheidsprincipe).
Contractuelen in dienst vóór 1 januari 2020 vallen onder de huidige overeenkomst en deze wordt
als volgt aangepast:
1. Anciënniteit minder dan 10 jaar: bijdrage werkgever stijgt in 2020 naar 2%, stijgt in 2021 naar
3%
2. Anciënniteit tussen 10 en 20 jaar: bijdrage werkgever stijgt in 2021 naar 3%
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Contractuelen in dienst vanaf 1 januari 2020 vallen onder een nieuwe overeenkomst (hetzelfde
stelsel als de stad Brugge):
1. Bijdrage werkgever 2% in 2020
2. Bijdrage werkgever 3% vanaf 2021
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Negatieve evaluatie en ontslag wegens beroepsongeschiktheid
(R.S.)
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur besluit akkoord te zijn met het ontslag wegens beroepsongeschiktheid d.m.v. de
uitbetaling van een opzegvergoeding
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Wijziging rechtspositieregeling
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur van welzijnsvereniging De Blauwe Lelie besluit de rechtspositieregeling in bijlage
goed te keuren.

Syndicaal Overleg OCMW en Verenigingen
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documenten waarderingsbeleid.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met de documenten voor het waarderingsbeleid zoals in
bijlage.
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De blauwe lelie zelfroosteren
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met zelfroosteren.

FD/Blauwe Lelie
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Akteneming: gunning aan KBC Bank NV voor een lening van €
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XXX op 20 jaar met vaste rentevoet
Goedgekeurd

Artikel 1
De RvB neemt akte van de gunning aan KBC Bank NV voor een lening van € XXX op 20 jaar met vaste
rentevoet.
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BBC2020 - overdracht investeringen
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist de kredieten volgens lijst in bijlage over te dragen naar het lopende
boekjaar.

TD/Blauwe Lelie

9

2020_Blauwe Lelie
RVB_00016

KDV De kleine wereld: vernieuwen van dakbedekking (WVG) - TER
INFO
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad besluit om het aanbestedingsdossier: bestek, plannen en meetstaat voor het perceel
vernieuwen dakbedekking KDV 'de kleine wereld' met als totale raming € XXX excl. btw goed te keuren
en te opteren voor een open procedure met prijs als enige gunningscriterium.
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Stand van zaken: werf uitbreiding en herconditionering KDV
Hoofdzetel.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad neemt akte van stand van zaken en gaat akkoord met de voorgestelde vervolgacties.

Welzijnsvereniging DE BLAUWE LELIE

Blauwe Lelie
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Overschakeling van softwareleverancier ten gevolge overname
EasyDayCare en Winkind naar Deona
Goedgekeurd

Artikel 1
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Neemt akte van de overschakeling van softwareleverancier ten gevolge van overname EasyDayCare en
Winkind door Deona, alsook met de meerkost ten bedrage van € XX die nodig is om dit te realiseren.
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IBO Ravotterke en Paddestoel: stavaza dossier nieuwbouw
Goedgekeurd

Artikel 1
Stand van zaken
IBO ‘t Ravotterke
- Op de Raad van Bestuur van 12/09/19 werd het voorontwerp en bijhorende financiële raming voor
nieuwbouw IBO ’t Ravotterke goedgekeurd.
- Eveneens op 12/09/19 werd het advies ingewonnen van de Brandweer Brugge omtrent brandveiligheid
en compartimentering (cfr verslag)
- In AV De Blauwe Lelie van 09.05.2019 werd beslist om toelating te vragen aan Stad Brugge om op
naastgelegen stuk perceel te mogen bouwen, zodat de huidige werking open kan blijven op zelfde locatie
tijdens de verbouwingen. Een overleg met dienst Ruimtelijke Ordening vond plaats op 2/12/19. Op basis
van dit overleg werden de 3 scenario’s ingediend bij dienst Ruimtelijke Ordening.
In het College van Burgemeester en Schepenen van 10/02/20 werd ons voorkeurscenario ,waarbij
bijkomende grond van Stad Brugge werd gevraagd, ongunstig beoordeeld omwille van conflict met
bestaande infrastructuur en noodzakelijke buffer met het skatepark. Er wordt gevraagd om de
mogelijkheden te onderzoeken op de site van Jan Fevijn gezien deze eveneens wordt gereorganiseerd.
Onze 2 andere scenario’s zijn onder voorbehoud, maar minder gunstig voor de Blauwe Lelie zelf
(enerzijds onmogelijkheid om bestaande werking open te houden tijdens de werken en anderzijds
versnippering van de buitenruimte)

Artikel 2
Stand van zaken
IBO Paddenstoel
Op de Raad van Bestuur van 12/09/19 werd kennis gegeven over de onduidelijkheid over de inplanting
van het nieuwe gebouw en de gevolgen voor de mobiliteit. Dit werd met de verschillende stadsdiensten
besproken op 28/11/19 (zie verslag). Op basis van deze input wordt het dossier voorbereid om een
omgevingsvergunning in te dienen. Op de volgende Raad wordt dit dossier voorgelegd.
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Nieuws uit de Vereniging
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt kennis van deze informatie.
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Evaluatie werking en verzelfstandiging Welzijnsvereniging De
Blauwe Lelie.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van het evaluatieverslag van de Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie en
treedt de conclusies bij.
Artikel 2
Deze evaluatie zal ter akteneming worden voorgelegd aan de eerstvolgende Raad voor Maatschappelijk
Welzijn met als voorstel voor continuering :
“De vereniging De Blauwe lelie heeft een belangrijk “marktaandeel” in het kinderopvangaanbod in
Brugge.
De vereniging zet in op een betaalbaar kwalitatief aanbod aan kinderopvang. Hierbij heeft de vereniging
extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Door de grootte en diversiteit van dit openbaar aanbod kan de vereniging ook “wegen” op het
kinderopvanglandschap, en op die manier een toegankelijke kinderopvang in Brugge mee realiseren.
Uit het werkingsverslag blijkt dat de vereniging de vooropgestelde doelstelling behaalt.

We willen pleiten om deze werking te bestendigen.
We stellen dan ook voor om de vereniging De Blauwe deze legislatuur verder te continueren maar wel de
opportuniteiten te onderzoeken om de welzijnsvereniging te integreren in Mintus.”
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Mandaat uitwerken beheersovereenkomst
samenwerkingsmogelijkheden kinderopvang
Goedgekeurd

Artikel 1
De RVB gaat akkoord met de nota in bijlage als basis voor de onderhandelingen richting overname. Het
mandaat zoals gevraagd bij een vorige RVB bijeenkomst, blijft verleend aan Pablo Annys, Christian Fillet
& Rocky Zutterman.
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