RvB De Schakelaar
Besluitenlijst

Zitting van 19/12/2019

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; mevrouw Dolores David, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom,
Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Janos Braem, Raadslid; mevrouw Minou Esquenet,
Ondervoorzitter; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; de heer
Vincent Vanhaverbeke, Coördinator; mevrouw Veerle Van Vynckt, Gedelegeerd secretaris

Verontschuldigd:
de heer Paul Jonckheere, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; mevrouw Ann Soete, Raadslid

BESLOTEN ZITTING

Welzijnsvereniging SCHAKELAAR

SCHAKELAAR
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Energieleningen, wanbetalers
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om verdere juridische stappen in het dossier van mevrouw D. L. te
ondernemen, zijnde het dossier via vredegerecht een dagvaarding en vonnis verkrijgen zodat we dit
kunnen laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder.
De Raad van Bestuur beslist om een raadsman aan te stellen, nl. de eerstvolgende op de lijst van
stagiairs:
Rogier Vaes, ’t Kloosterhof 17, 8200 Sint-Michiels.
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Goedkeuren notulen RvB Welzijnsvereniging De Schakelaar d.d.
22/08/19
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur keurt de notulen van de zitting van 22/08/19 goed.
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Vaststelling meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025, budgetjaar 2020 met de kredieten volgens bijlage M2 vast te stellen,
volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de
gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.
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Vaststelling budgetwijziging nr.1 in 2019
Goedgekeurd

Artikel 1
De budgetwijziging nr.1 in 2019 voor de welzijnsvereniging De Schakelaar vast te stellen, volgens art.
490 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 2
Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de
gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.
Artikel 3
Deze beslissing voor te leggen aan de algemene vergadering ter goedkeuring.
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Akteneming gedelegeerde beslissingen met betrekking tot het
personeel
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissingen van de gedelegeerd secretaris van de
welzijnsvereniging De Schakelaar met betrekking tot het personeel waarvan afschriften in bijlage.
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Evaluatie van de Welzijnsvereniging De Schakelaar
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RvB_00015
Goedgekeurd
Artikel 1
Neem kennis van de evaluatie van de welzijnsvereniging De Schakelaar.
Artikel 2
Besluit de continuering van de verzelfstandiging te beperken tot maximum deze legislatuur en de nodige
stappen hiervoor te zetten en de regionale werking te onderzoeken.
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Kwaliteitsproces en doorstroombeleid LDE-medewerkers
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van bestuur neemt akte van de ondernomen stappen in het kwaliteit- en doorstroombeleid op
vlak van onze LDE-werking. Dit punt is een belangrijke realisatie in onze vooropgestelde jaarplanning.
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Samenwerkingsovereenkomst Provincie
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie
West-Vlaanderen en De Schakelaar.
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Statusrapport energieleningen
Goedgekeurd

Artikel 1
- Aantal actieve / lopende dossiers: 415
- Sinds de oprichting van de kredietcommissie (21/12/2017) hebben we 184 leningen toegekend.
- Tussen 01/01/2019 en 28/11/2019 werden 32 dossiers goedgekeurd. Dit zijn enkel nog
doelgroepleningen en dit aantal sluit ook perfect aan bij onze inschattingen van voor het afschaffen van
de 2%-lening.
- Tussen 01/01/2019 en 28/11/2019 werd in 47 dossiers de laatste afbetaling uitgevoerd waardoor we
de leningen konden afsluiten.
- Er zijn 6 dossier waar wanbetaling een probleem vormt. Bij 2 dossiers is sprake van ernstige
wanbetaling. Openstaande bedragen gaan van 400 euro tot 4700 euro.
- Vorig jaar hebben we in 1 dossiers kwijtschelding bij het VEA aangevraagd en ook verkregen.
We halen onze streefcijfers op vlak van aantal dossiers.
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We scoren goed op het vlak van wanbetalers waarmee we kunnen concluderen dat onze toekenning ook
wel op een correcte manier gedaan worden.
Artikel 2
Bij de 4 lichtere dossiers van wanbetaling hebben we op dit moment nog de verwachting dat we via
bemiddeling door de maatschappelijk werker nog tot een oplossing kunnen komen.
Bij de twee zwaardere dossiers van wanbetaling hebben we een deurwaarder gevraagd om een eerste
brief te versturen. Dit fungeert vooral als dreigbrief en heeft verder geen juridische gevolgen.
In één van de twee dossiers begon de cliënt opnieuw te betalen. Op dit moment zijn we 3 maanden
verder en zijn de maandelijkse betaling ook telkens gebeurd.
In het andere dossier zijn we niet verder geraakt.
Artikel 3
De Raad van bestuur neemt akte van artikels 1 en 2.
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Aankoop inblaasmachine cellullose
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van bestuur neemt akte van de aankoop van de inblaasmachine voor cellullose.
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Raamcontract aankoop cellullose: Wijze van Gunnen
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur besluit om het bestek, met als raming € XX.XXX,XX excl. btw, goed te keuren en
hiervoor een prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en hiervoor
volgende firma’s aan te schrijven:
Rooryck’s Isolatie
Damse Vaart-Zuid 27, 8310 Brugge
roorcyk@skynet.be
Eurabo Gent:
Wiedauwkaai 87, 9000 Gent
gent@eurabo.be
Isocell:
Schoppen 53d, 4770 Amel
Caroline.Lorenzen@isocell.be
Isoproc:
Boterstraat 23, 2811 Hombeek
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info@isoproc.be
-

Verhelst Brugge:

Lieven Bauwensstraat 13-15, 8200 Brugge
bouwmaterialen.brugge@verhelst.be
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Minimale levering aardgas
Goedgekeurd

Artikel 1
Het Vast Bureau ging akkoord met de voorgestelde werkwijze waarbij ingestapt wordt in het systeem
van de minimale aardgaslevering waarbij 70% van de toegekende bedragen teruggevorderd wordt bij
Fluvius en 30% bij de aanvrager.
Het Vast Bureau ging akkoord met de voorgestelde werkwijze voor budgetmeterklanten die elektrisch
verwarmen waarbij 70% van de toegekende bedragen ten laste genomen wordt van het OCMW en 30%
teruggevorderd wordt bij de aanvrager.
Het Vast Bureau ging akkoord met maandelijkse opladingen ipv 14-daags.

Artikel 2
De Raad van Bestuur neemt akte van beslissingen van het Vast Bureau en beslist om via het energieloket
de aanvragen voor de minimale levering te behandelen.
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Groepsaankoop Zonnepanelen EOS
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om deel te nemen aan de 5e groepsaankoop zonnepanelen van de provincie
West-Vlaanderen.
Via het energieloket en de renovatiescanners van de Schakelaar zal informatie over de groepsaankoop
gegeven worden en zal ondersteuning geboden worden bij de inschrijving.
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Groepsaankoop groene stroom
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist om de negende groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie
West-Vlaanderen opnieuw te ondersteunen en een loket voor inschrijvingen te voorzien.
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Ontslag (A.A.)
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur besluit akkoord te zijn met het ontslag wegens beroepsongeschiktheid voor dhr.
A.A.
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Collectieve sluitingsdagen 2020
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging De Schakelaar beslist akkoord te gaan met volgende
regeling omtrent collectieve sluitingsdagen voor 2020:
• Standplaats hoofdzetel: geen collectieve sluitingsdagen
• Standplaats Huis van de Bruggeling:
o donderdag 02.01.2020
o maandag 02.11.2020
• Standplaats Hoogstraat: geen collectieve sluitingsdagen
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Wijziging rechtspositieregeling
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur van welzijnsvereniging De Schakelaar besluit de rechtspositieregeling in bijlage
goed te keuren.
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Aanpassing 2e pensioenpijler contractuelen ifv de
responsabiliseringsbijdrage
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van bestuur beslist 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).
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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%
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

Veerle Van Vynckt
Gedelegeerd Secretaris
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Pablo Annys
Voorzitter
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