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Samenwerkingsverbanden. Vereniging RVT / Rusthuis Najaarszon. Advies
aangaande de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 door Vereniging Najaarszon
d.d. 15.12.2020 ( Algemene Vergadering & Raad van Beheer ).
Aanleiding
Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de welzijnsvereniging Najaarszon.
Ontvangst op 24-12-2020 van de notulen van de algemene vergadering najaarszon d.d.
15-12-2020.
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur
Feiten, context en argumentatie
In het meerjarenplan wordt de subsidie verschil in personeelskosten van het ocmw aan
de welzijnsvereniging opgenomen.
We stellen vast dat de subsidie in de aanpassing van het meerjarenplan daalt ten
opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan.
Oorspronkelijke meerjarenplan december 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
418
427 824
442
462 679 484 887 502 550
236 €
€
645 €
€
€
€
Meerjarenplanwijziging december 2020
2020
2021
2022
2023
2024
2025
407
418 095
428
437 555 449 515 460 078
406 €
€
073 €
€
€
€
Bij de grondslagen en assumpties wordt dezelfde berekeningsbasis gebruikt, namelijk
- het verschil in loonkost 340.000 € in basisjaar 2014 en dit dan geïndexeerd aan 2 % /
jaar.
- het niet-gesubsidieerde deel van de responsabiliseringsbijdrage
- de tweede pensioenpijler
De eerste 2 componenten zijn gekend en zijn niet gewijzigd
het verschil in loonkost 340.000 € in basisjaar 2014 en dit dan geïndexeerd aan 2
% / jaar.
2020
2021
2022
2023
2024
2025

382
390 553
398
406 331 414 458 422 747
895 €
€
364 €
€
€
€
- het niet-gesubsidieerde deel van de responsabiliseringsbijdrage (Bron de helft van de
responsabiliseringsbijdrage zoals aangegeven op de website van binnenland Vlaanderen)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3
5
6
9
11 489
13 289
668 €
357 €
384 €
721 €
€
€
- tweede pensioenpijler
Deze is niet becijferd, maar is zeker niet gedaald ten opzichte van december 2019. Het
percentage van 1 % op de brutolonen van 2019 is ondertussen opgetrokken naar 2.5 %
in 2020 en 3 % voor de volgende jaren. Het is onduidelijk in welke mate dit kan
gefinancierd worden met VIA middelen.
Er kon ter zitting geen berekening worden gegeven hoe de raming nu juist is opgebouwd.
De rechtbank van eerste aanleg heeft een tussenvonnis geveld inzake het geschil verschil
in loonkost.
Het ocmw moet een provisioneel bedrag betalen van € 400.000 per jaar tot er een
definitieve uitspraak is. De rechtbank maakt duidelijk dat dit geen uitspraak ten gronde is
en dat het bedrag dus niet definitief verworven is. Najaarszon wordt gevraagd er voor te
zorgen dat de gelden mogelijks kunnen teruggestort worden in functie van de uitspraak.
We stellen vast dat het huidige bedrag voorzien in de meerjarenplanning boven de €
400.000/jaar ligt.
We hebben zijn van mening dat de € 400.000 / jaar dan ook als een vooruitbetaling en
niet als een definitieve opbrengst dient geboekt te worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Art.1: Het ocmw brengt een negatief advies uit betreffende de meerjarenplanwijziging
2020-2025 versie december 2020 op basis van volgende motieven
- de berekening van de subsidie van het ocmw aan Najaarszon is niet transparant en
controleerbaar
- het ingeschreven bedrag ligt hoger dan het bedrag bepaald in het tussenvonnis
betreffende de loonkost
- het provisionele bedrag dient geboekt te worden als een vooruitbetaling en niet als een
definitieve opbrengst.
De Algemeen Directeur,
Jurgen De Mets

De Algemeen Directeur,

Namens de OCMW-raad:
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,
Marcel Saeytijdt
Voor éénsluidend afschrift,
Brakel, 1 februari 2021
De Voorzitter Gemeente- en OCMW
raad,

Jurgen De Mets
Marcel Saeytijdt

