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NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 28 APRIL 2022
Tegenwoordig:

Verontschuldigd:

Rik Lips: Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Matthias Priem, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Johan Vanblaere, Roland Woestijn: Raadsleden;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur
Frans Lefevre: Schepen

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting
voor geopend en openbaar.
De notulen van de zitting dd. 24 maart 2022 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING
1. REGLEMENT SOCIAAL RESTAURANT WZC DE ZATHE EN DE MAALTIJDBEDELING AAN
HUIS
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op art. 77, 78 en 285 § 2 en 3 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het reglement inzake maaltijdenbedeling OCMW dat goedgekeurd werd door de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 10 november 1979 en gewijzigd op 24 januari 2001, 27
januari 2010, 25 januari 2012 en 27 november 2013;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 maart 2022 om akkoord te gaan dat het sociaal
restaurant heropent op 14 maart 2022 en het reglement voor het sociaal restaurant ter goedkeuring
voor te leggen op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 8 maart 2022 om akkoord te gaan om het reglement
voor de maaltijden aan huis ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende raad voor
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat in het oorspronkelijke reglement zowel de maaltijden aan huis als de maaltijden
in het woonzorgcentrum gereglementeerd werden; dat voorgesteld wordt om voor beide
maaltijdsystemen een apart reglement te voorzien;
Overwegende dat een bevraging gebeurde bij de naburige besturen betreffende de organisatie van
het sociaal restaurant;

OCMW
Middelkerke

openingsuren
Open vanaf 11u, eten van
11u30 - 12u30, ten laatste
binnen om 12u15
(enkel op weekdagen)

voor wie

kostprijs

OCMW
Veurne

Vanaf 12u
(enkel op weekdagen)

inwoners Middelkerke
vanaf 60 jaar
inwoners Veurne
(geen
leeftijdsvoorwaarde)

standaardtarief: 8 EUR
sociaal tarief (attest OCMW): 5,50 EUR

OCMW
Diksmuide

vanaf 11u30 tot 13u, eten
wordt om 12u opgediend
(enkel op weekdagen)

50+ers

Jonger dan 55 jaar: 10 EUR
Ouder dan 55 jaar: 6,70 EUR

inwoners: 6 EUR
niet-inwoners: 8 EUR
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OCMW De
Panne

enkel op woensdag, vanaf
12u

65+ers

7 EUR

Overwegende dat de benaderde foodkost voor een middagmaal van Sodexo in het WZC de Zathe
3,34 EUR bedraagt;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Het aangepaste reglement voor het sociaal restaurant van Nieuwpoort m.i.v. 1 mei 2022 als
volgt goed te keuren:

INTERNE AFSPRAKENNOTA SOCIAAL RESTAURANT WZC DE ZATHE
1. Wat?
Inwoners van Nieuwpoort kunnen over de middag een warme maaltijd nuttigen in de cafetaria van
WZC De Zathe. De maaltijden worden dagelijks vers bereid in de keuken van het woonzorgcentrum
en bestaan uit soep, hoofdgerecht en een dessert. Bij de maaltijden wordt er drank geserveerd (plat of
bruis water, blond of bruin tafelbier of limonade). De maaltijden zijn zout- en vetarm.
Het weekmenu hangt uit in de cafetaria van het woonzorgcentrum.
In het sociaal restaurant kan op weekdagen een warme maaltijd genuttigd worden. Het sociaal
restaurant is gesloten in het weekend en op feestdagen.
De gebruikers zijn welkom vanaf 11u30. De soep wordt geserveerd vanaf 11u45, gevolgd door het
hoofdgerecht en een dessert. Voor de mensen die te laat komen wordt er geen maaltijden opzij
gehouden. Het sociaal restaurant sluit om 13 u.
Er worden steeds gezonde en evenwichtige maaltijden aangeboden. Er kunnen zonder meerprijs
aanpassingen doorgegeven worden zoals diabetes, vlees vooraf gesneden, … .
Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te
annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen zoals hieronder
vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos bereide maaltijd(en) worden aangerekend.
Bij inschrijving dient de gebruiker aan te geven op welke vaste dagen in de week men wenst te komen
eten. Dit kan enkel op vaste, vrij te kiezen dagen in de week. Het is niet mogelijk om deze dagen
wekelijks vrij te bepalen en de planning frequent te wijzigen.
2. Doelgroep


Mensen die wegens ziekte, lichamelijk ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden
definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.



Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.
Inwoners die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt hebben, komen steeds in aanmerking.
3. Tot wie kan men zich wenden.
De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen:
Stephanie Vandenbussche (sociale dienst WZC De Zathe)
Camille Taecke (vervanger, sociale dienst Sociaal Huis)

058 22 21 82
058 22 38 11

Bij een dringende annulatie waarbij de sociale dienst niet kan bereikt worden, mag er rechtstreeks
naar de keuken gebeld worden (058/22 21 83) of naar het onthaal van WZC De Zathe (058/22 21 80).
4. Tariefbepaling.
Het tarief voor een maaltijd in het sociaal restaurant bedraagt 6,00 EUR per maaltijd. Dit is een vast
tarief, de aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.
5. Verplichtingen van de aanvrager.
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De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen
na factuurdatum te worden vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de
maaltijdbedeling. Betwisting rond het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum
gemeld te worden.
Art.2.

Het aangepaste reglement voor de maaltijden aan huis m.i.v. 1 mei 2022 als volgt goed te
keuren:

REGLEMENT INZAKE MAALTIJDENBEDELING aan huis O.C.M.W.
1. Wat?
Sedert 1 april 2020 levert de externe organisatie ’t Fermetje, in opdracht van het OCMW, warme
maaltijden aan huis. Dit zijn verse maaltijden, geen diepvries. Zowel gewone als dieetmaaltijden (zouten vetarm, aangepast voor diabetespatiënten, …) worden aangeboden. De maaltijden bestaan uit
soep, hoofdgerecht en een dessert. Er is een dagmenu, maar ook een weekmenu, als alternatief.
Er wordt dagelijks geleverd, dit tussen 10u en 12u30, met uitzondering de zondag. Op zaterdag wordt
de maaltijd van zondag meegeleverd. Bij feestdagen wordt de maaltijd ook de dag ervoor
meegeleverd. Bij feestdagen die op een maandag vallen, wordt er wel geleverd gezien ‘t Fermetje op
zaterdag geen verse maaltijd kan leveren voor 3 dagen ver.
Op woensdag ontvangt iedere klant het menu voor de daarop volgende week in tweevoud. Eentje om
in te vullen en terug mee te geven aan de chauffeur, en eentje om zelf bij te houden.
Er kan een maaltijdvoorkeur aangevraagd worden, individueel aangepast aan de gebruiker en dit
zonder meerprijs. De zaken die kunnen doorgegeven worden:
- alles i.v.m. diëten: bv. diabetes, zoutarm…;
- alles i.v.m. gemalen, gesneden, geblixt;
- altijd puree: is mogelijk om aan te passen;
- allergieën;
Gebruikers die om een of andere reden hun maaltijd voor een bepaalde dag of periode wensen te
annuleren, dienen dit de dag voor de annulatie mee te delen aan de contactpersonen hieronder
vermeld. Bij verzuim zal de prijs voor de nutteloos geleverde maaltijd(en) worden aangerekend.
2. Wie kan op de dienst maaltijdenbedeling een beroep doen?


Mensen die wegens ziekte, lichamelijk ongeschiktheid of bijzondere sociale omstandigheden
definitief of tijdelijk niet langer meer zelfstandig kunnen instaan voor de bereiding van maaltijden.
 Mensen die voor hun hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Nieuwpoort en er ook effectief wonen.
Inwoners die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt hebben in ieder geval recht op hulp vanwege de
dienst maaltijdenbedeling.
3. Tot wie kan men zich wenden.
De contactpersoon voor zowel nieuwe aanvragen en herzieningen alsook de wijzigingen in
maaltijdenbedeling:
Camille Taecke van de sociale dienst
058 22 38 11
Stephanie Vandenbussche (vervanger)
058 22 21 82
4. Tariefbepaling.
Het tarief voor een maaltijd aan huis bedraagt 7,00 EUR per maaltijd. Dit is een vast tarief, de
aanvrager is hiervoor vrijgesteld van een inkomensonderzoek.
5. Verplichtingen van de aanvrager.
De gebruiker heeft de keuze om, ofwel om de 15 dagen, ofwel iedere maand de facturatie te
ontvangen. De toegezonden factuur dient binnen de dertig dagen na factuurdatum te worden
vereffend. Laattijdige betaling kan leiden tot stopzetting van de maaltijdenbedeling. Betwisting rond
het factuurbedrag dient binnen de dertig dagen na factuurdatum gemeld te worden.
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Mededelingen inzake de dienstverlening dienen zoveel mogelijk rechtstreeks aan het OCMW te
gebeuren en niet aan de maaltijdenbedeler.
Art.3.

Kennis te geven van dit besluit aan het WZC de Zathe, de gebruikers van de dienstverlening,
de dienst financiën en de sociale dienst.

2. MIDDENKUSTPOLDER - GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op art. 77, 78, 285, 432 en 447 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Polderwet dd. 3 juni 1957;
Gelet op het schrijven van Middenkustpolder dd. 2 maart 2022 houdende uitnodiging voor de
Gewone Algemene Vergadering van de stemgerechtigde ingelanden van de Middenkustpolder, die zal
plaatsvinden op woensdag 24 maart 2022 om 9.30 u. in Salons De Vrede, Moerdijkstraat 94, 8480
Ichtegem;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 15 maart 2022 houdende goedkeuring agenda van de
Gewone Algemene Vergadering van de stemgerechtigde ingelanden van de Middenkustpolder;
Overwegende dat volgende agendapunten behandeld zullen worden:
1. Opening van de vergadering.
2. Goedkeuring van de lijst van stemgerechtigde ingelanden 2022.
3. Verslag van de vorige algemene vergadering van 23 juni 2021.
4. Verslag over het dienstjaar 2021.
5. Goedkeuring van de rekeningen over het dienstjaar 2021.
6. Bepalen van het geschot en opmaken van de belastingrol voor 2022.
7. Vaststellen van de begrotingen voor 2022.
8. Vervreemdingen onroerende goederen.
9. Goedkeuring geactualiseerde waterlopenkaart.
10. Bestuursverkiezingen ingevolge het einde van de mandaten van de bestuursleden Hilaire
Sinnaeve, Dirk Baeteman, Gilbert Mortier, Rita Meyns en José Vanheule. Hilaire Sinnaeve,
dijkgraag, en José Vanheule, bestuurslid, stellen zich niet meer herkiesbaar.
11. Staat van onwaarden.
12. Machtiging optreden in rechte.
13. Beraadslagen en beslissen over alle voorstellen van algemeen belang.
14. Sluiting van de vergadering.
Overwegende dat conform art. 432 van het decreet lokaal bestuur welke bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordiger herhaald moet
worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de gewone algemene vergadering Middenkustpolder plaatsvindt voor de zitting
van de raad voor maatschappelijk welzijn; dat omwille van deze reden het vast bureau in zitting dd. 15
maart 2022 een beslissing heeft genomen op basis van de ontvangen documenten; dat deze
bekrachtigd dient te worden door de raad voor maatschappelijk welzijn in de eerstvolgende zitting;
BESLUIT:
Art.1.

20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Het besluit van het vast bureau dd. 15 maart 2022 houdende goedkeuring agenda van de
Gewone Algemene Vergadering van de stemgerechtigde ingelanden van de
Middenkustpolder, te bekrachtigen.
OCMW-Raad dd. 28 april 2022

blz. 6
Art.2.

Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan
Middenkustpolder.

3. PERSONEEL - TOETREDING TOT OFP PROLOCUS - 2DE PENSIOENPIJLER (OCMW
NIEUWPOORT).
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de organieke wet dd. 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn en haar latere wijzigingen;
Gelet op art. 77, 84, 184, 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de rechtspositieregeling, goedgekeurd door de Raad in zitting van 25 oktober 2017,
gewijzigd bij besluit van het vast bureau dd. 30 januari 2018 en 27 oktober 2020;
Gelet op de statuten, de beheersovereenkomst, het financieringsplan (algemeen luik en specifiek
luik VVSG), de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (algemeen luik en specifiek luik VVSG), het
Kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement, de toetredingsakte;
Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 12 april 2022 houdende de toetreding tot OFP
PROLOCUS om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS en de eraan
gekoppelde modaliteiten qua pensioentoezegging;
Gelet op het niet bindend advies van het bijzonder onderhandelingscomité dd. 27 april 2022 met
advies protocol akkoord;
Overwegende dat het bestuur de pensioenkloof tussen haar statutair personeel en contractueel
personeel wil verkleinen; dat het bijgevolg voorziet in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van
haar contractueel personeel;
Overwegende dat tot op heden het bestuur was aangesloten bij de groepsverzekering die na
bemiddeling van de VVSG, aangeboden werd door Ethias en Belfius Insurance; dat deze
verzekeraars in juni 2021 de lopende groepsverzekeringsovereenkomst per 1 januari 2022 hebben
opgezegd;
Overwegende dat het bestuur voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze heeft
tussen enerzijds een overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar en anderzijds
het aansluiten bij een instelling voor bedrijfspensioen-voorziening (pensioenfonds);
Overwegende dat, na onderhandelingen met de VVSG, OFP PROVANT werd omgevormd tot OFP
PROLOCUS (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537
155), een pensioenfonds waarbij alle lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden;
Overwegende dat men door de toetreding bij een IBP meer betrokken is bij het beheer van zijn
pensioenfinanciering; dat in tegenstelling tot een groepsverzekering het bestuur een
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS afvaardigt en naast
controlebevoegdheid ook de mogelijkheid heeft om – indien nodig - punten op de agenda van de
algemene vergadering te zetten. Overwegende dat in tegenstelling tot een groepsverzekering een IBP
geen winsten ten voordele van de organisatie zelf nastreeft;
Overwegende dat een IBP ruime beleggingsmogelijkheden heeft, zodat een ruimer rendement
mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat dit enige garantie inhoudt;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot OFP PROLOCUS zonder overheidsopdracht
vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht voldaan zijn; dat het bestuur immers ten
eerste via de algemene vergadering waar ze lid van wordt, toezicht uitoefent op OFP PROLOCUS
zoals op haar eigen diensten; dat ten tweede meer dan 80% van de activiteiten van de OFP
PROLOCUS de uitvoering van taken behelst die hem zijn toegewezen door de controlerende
overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale besturen; dat er ten
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derde geen directe participatie van privékapitaal is in de OFP PROLOCUS en dat ten vierde OFP
PROLOCUS zelf onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Overwegende dat OFP PROLOCUS, in het verlengde van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar zal inzetten op het duurzaam karakter van zijn beleggingen;
Overwegende dat het aanbod van OFP PROLOCUS, net zoals de groepsverzekering die tot eind
2021 werd aangehouden bij Ethias en Belfius Insurance geen werknemersbijdragen vereist, voorziet
in een overlijdensdekking en een kapitaalsuitkering;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat van een zogeheten “steprate” bijdrage; dat het dus
mogelijk is om op het gedeelte van het loon dat boven het maximumplafond voor de berekening van
het wettelijke pensioen uitkomt, een hogere toezegging te doen om zo het verschil tussen een
statutair pensioen en een wettelijk pensioen verder te verkleinen.
Overwegende dat er drie soorten pensioenplannen bestaan (defined benefit of vaste prestaties,
cash balance en defined contribution of vaste bijdragen); dat de voorgestelde formule een
vastebijdragenplan is; dat in dit plan de werkgever belooft een bepaalde bijdrage (een bijdrage
uitgedrukt als een percentage van het aan de RSZ onderworpen brutoloon) te betalen zonder
vastgesteld rendement; dat de behaalde rendementen worden toegekend conform het
kaderreglement.
Overwegende dat het bestuur de vastgestelde bijdrage minimum moet betalen; dat wanneer het
wettelijk minimumrendement niet behaald wordt, het bestuur bijkomende bijdragen zal moeten
betalen; dat in elk geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement (momenteel 1,75%
voor actieve aangeslotenen (in dienst van het bestuur), 0% voor passieve aangeslotenen (niet meer in
dienst van het bestuur) moet behaald worden.
Overwegende dat het bestuur als bijkomende veiligheid de eerste vijf jaar, bovenop de middelen
nodig voor de pensioentoezegging, voorziet in een extra prefinanciering van 5 % om zo de kans op
het betalen van bijkomende bijdragen te verkleinen; deze prefinanciering blijft ter beschikking van het
bestuur ter financiering van latere bijdragen;
Overwegende dat het bestuur met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft
(AGB’s, OCMW) een MIPS-Groep kan vormen; dat binnen een MIPS-groep interne mobiliteit is voor
het personeel zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid; dat er
binnen een MIPS-groep een onderlinge solidariteit speelt;
Overwegende dat de kosten voor de werking van OFP PROLOCUS voor 2022 forfaitair worden
vastgelegd op 1.000 EUR per jaar per werkgever en 10 EUR per jaar per aangeslotene en dat deze
bedragen jaarlijks worden geïndexeerd tot en met 2024;
Overwegende dat nadien een meer stabiel systeem van kostenvergoeding zal worden uitgebouwd,
gebaseerd op de werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en
medewerkers anderzijds;
Overwegende dat in de nodige kredieten voorzien wordt in de meerjarenplanning;
Overwegende dat verder de intentie geuit werd om met volgende entiteiten een MIPS-groep te
vormen (Stad en OCMW Nieuwpoort) om de interne mobiliteit van het personeel tussen beiden
entiteiten te bevorderen ;
Overwegende dat de op basis van het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor
het functioneren van OFP PROLOCUS zullen ingehouden worden door de RSZ en daarna doorgestort
worden aan OFP PROLOCUS;
Overwegende dat voormelde intentieverklaring van het vast bureau en voormelde documenten in
het bijzonder onderhandelingscomité van 27 april 2022 besproken worden; dat deze bespreking leidde
tot volgend niet bindend advies: protocol akkoord;
Overwegende dat er een vertegenwoordiger moet aangeduid worden om het bestuur te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van OFP PROLOCUS; voorstel schepen van
financiën, Frans Lefever en vervanger HR manager, Katrien Lesage;
Overwegende dat na de beslissing tot toetreding, dit aan OFP PROLOCUS moet meegedeeld
worden en dat de algemene vergadering van OFP PROLOCUS de kandidatuur moet goedkeuren;
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BESLUIT:
Art.1.



20 JA, 0 NEEN ( ), BIJ 0 ONTHOUDINGEN( ):

Kennis te nemen van en in te stemmen met:
De beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsakte
van OFP PROLOCUS;
Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement:
o Basisbijdrage= 3%
o Steprate = 5%
o Geen aanvullende toezegging of inhaaltoezegging
o MIPS: Stad en OCMW Nieuwpoort

Art.2.

Kennis te nemen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik
VVSG) en de statuten.

Art.3.

Met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen
VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene
Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

Art.4.

In te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in
naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Art.5.

De pensioentoezegging wordt als volgt voorzien: (a) 3% van het pensioengevend loon tot het
plafond voor de berekening van het wettelijke pensioen en (b) 5% van het pensioengevend
loon dat dit plafond overschrijdt.

Art.6.

Het bestuur vormt samen met Stad Nieuwpoort en met OCMW Nieuwpoort een zogenaamde
MIPS-groep.

BESLUIT BIJ GEHEIME STEMMING BIJ 19 JA EN 1 ONTHOUDING VOOR FRANS LEFEVRE EN
BIJ EENPARIGHEID VOOR KATRIEN LESAGE:
Art.7.

De heer Frans Lefevre af te vaardigen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van
OFP Prolocus. Mevrouw Katrien Lesage aan te duiden als vervanger van voorgaande indien
hij niet aanwezig kan zijn.

Art.8.

De burgemeester en de algemene directeur te machtigen om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Art.9.

Kennis van dit besluit te geven aan de personeelsdienst.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.
Algemeen Directeur

Benoit Willaert

Voorzitter

Rik Lips
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