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RvB Ons Huis
Besluitenlijst

Zitting van 18 november
2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Pablo Annys, Voorzitter; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe,
Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Karel
Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur; mevrouw Els
Goderis, Gedelegeerd Secretaris

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Domnique Desoete, Externe waarnemer
Afwezig:
mevrouw Charlotte Storme, Raadslid
WELZIJNSVERENIGING ONS HUIS

SEC

1

2020_ONS HUIS
RvB_00060

Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur van 26 augustus
2020
Goedgekeurd

Artikel 1
Het verslag van de RvB van 26 augustus 2020 wordt goedgekeurd.
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2020_ONS HUIS
RvB_00057

TMVS dv - Buitengewone algemene vergadering - aanduiden
vertegenwoordiger en vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger van Ons Huis - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De heer Pablo Annys wordt aangeduid om de raad van bestuur te vertegenwoordigen in de algemene
vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van de raad van bestuur om deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de welzijnsvereniging te
behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be, gestuurd worden.
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2020_ONS HUIS
RvB_00061

Stand van de bezetting versus de inzet van middelen - kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de stand van de ingebrachte versus ingezette zorgpunten.
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2020_ONS HUIS
RvB_00062

De overschakeling naar de woon-en leefkosten voor Ons Huis goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur neemt akte van de verschillende mogelijkheden en beslist.
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2020_ONS HUIS
RvB_00059

Mededelingen
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van bestuur neemt akte van deze mededelingen.
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2021_ONS HUIS
RvB_00001

Personeel en organisatie - uitvoering sectoraal akkoord lokale
besturen 2020 - goedkeuring.
Aanvaard

Artikel 1
In functie van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en als bedanking voor de inzet van de
personeelsleden tijdens de COVID-crisis wordt beslist om een eenmalig bedrag toe te kennen aan de
personeelsleden van de Stad Brugge, OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen (uitgezonderd
jobstudenten):
•
•
•
•

De hoogte van het bedrag is €xxx/personeelslid
het bedrag wordt toegekend aan personeelsleden die op 1 december 2020 in dienst zijn
het bedrag wordt toegekend aan de hand van een Bruggebon
de laagste bijdragevoet van de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden wordt
voor het jaar 2020 verhoogd van 2% naar 2,5%

BESLOTEN ZITTING
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2021_ONS HUIS
RvB_00001

Personeel en organisatie - uitvoering sectoraal akkoord lokale
besturen 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
In functie van de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en als bedanking voor de inzet van de
personeelsleden tijdens de COVID-crisis wordt beslist om een eenmalig bedrag toe te kennen aan de
personeelsleden van de Stad Brugge, OCMW Brugge en Welzijnsverenigingen (uitgezonderd
jobstudenten):
•
•
•
•

De hoogte van het bedrag is €xxx/personeelslid
het bedrag wordt toegekend aan personeelsleden die op 1 december 2020 in dienst zijn
het bedrag wordt toegekend aan de hand van een Bruggebon
de laagste bijdragevoet van de tweede pensioenpijler van contractuele personeelsleden wordt
voor het jaar 2020 verhoogd van 2% naar 2,5%
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2020_ONS HUIS
RvB_00058

Ons Huis collectieve sluitingsdagen 2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met volgende regeling omtrent collectieve sluitingsdagen
Ons Huis voor 2021:
- geen collectieve sluitingsdagen
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2020_ONS HUIS
RvB_00055

Ons Huis Bring your own device - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met:
Het principe van Bring Your Own Device (BYOD) wordt ingevoerd in OCMW en Welzijnsverenigingen
waarbij:
• een vergoeding van €10 per maand voor een smartphone voorzien wordt
• een abonnement afgestemd op het professioneel verbruik voorzien wordt
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2020_ONS HUIS
RvB_00054

Ons Huis formatiewijziging: cliëntbegeleider klasse 1 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad van Bestuur beslist akkoord te gaan met het voorstel tot formatiewijziging zoals in bijlage
opgenomen.
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2020_ONS HUIS
RvB_00051

Ons Huis vormingsreglement - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De raad van bestuur Ons Huis beslist akkoord te gaan met het nieuw vormingsreglement zoals in bijlage
opgenomen.
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