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Geachte,
Overeenkomstig artikel 485 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, vindt u hierna de lijst
van de besluiten die werden genomen door de raad van bestuur in zitting van 27 januari 2021.
Goedkeuring inzake VIA-6 akkoord over koopkrachtmaatregelen publieke zorgsector
Deze beslissing is van toepassing op medewerkers tewerkgesteld in de erkende diensten in de ouderenzorg,
woonzorgcentra, assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging, thuiszorg (aanvullende thuiszorg) en
lokale dienstencentra. Binnen Zorgbedrijf Harelbeke gaat dit over alle medewerkers met uitzondering
medewerkers van de dienstencheque-onderneming met VIA-deelsectorcode 102.
De raad van bestuur verhoogt het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage van het
jaar 2020 met 1,1%, rekening houdend met de prestatiebreuk van de medewerker, zodat de nieuwe
berekeningswijze voor een voltijds equivalent als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag + 3,6% variabel
bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020 (VTE).
De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de medewerkers bedoeld in artikel 1 het
verschil, met name de verhoging van het variabele bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 met
1,1% ontvangen.
Goedkeuring van de verlenging van de aangepaste modaliteiten uitvoering tijdelijk
opnamebeleid na opnamestop (besluiten van 24 juni, 23 september 2020 en 28 oktober 2020)
De raad van bestuur verleent goedkeuring aan het voorstel tot verlenging van de modaliteiten tot uitvoering
van het tijdelijk opnamebeleid na opnamestop tot en met 30 juni 2021.
De beraadslaging en beslissing over een volledig dossier met concrete voorstellen rond verdeling
bijkomende erkenningen, overheveling van 'gewone' erkenningen, verder opnamebeleid, invulling kineergo-logo, enzovoort wordt verder uitgesteld.
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