
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de OCMW-raad van 29 maart 2021 .

Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Chris Jamar, Nadia Najem, Roland Strouven, Vast bureau

Elke Allard, Voorzitter bijzonder comité sociale dienst

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts, 
Rita Soetaerts, Birthe Lux, Danny Ruysen, Evelyne Fontaine, OCMW-raadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Stijn Doms, OCMW-raadslid

In openbare zitting
Sluitings- en brugdagen 2021 - aanpassing.

De OCMW-raad

Juridische basis:
1. Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid art. 76, 77 en 186.

Voorgaande:
1. Het protocol van het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité van 16 oktober 2019.

2. De beslissing van de gemeenteraad van 28 december 2020 houdende “Sluitings- en brugdagen 
2021”.

3. Het protocol van het syndicaal comité van 24 maart 2021.

Probleemstelling:
De sportdag werd ingepland op 23 april 2021. Gezien de huidige corona situatie, heeft de sportregio 
beslist geen sportdag in april in te richten. Bijgevolg is de gemeentelijke sportdienst zelf aan het 
nagaan om corona proof toch een soort van teambuilding activiteit te kunnen aanbieden aan het 
personeel van gemeente en OCMW. Dit om het moraal in deze moeilijke tijden wat te kunnen 
opkrikken. Het voorstel is om deze activiteit in te plannen op 11 juni 2021 omdat er dan meer kans is 
op mooi weer en vermoedelijk dit ook een gunstige invloed zal hebben op de corona situatie. 
Bijkomend staan we dan verder in de vaccinatiestrategie waardoor de corona maatregelen 
vermoedelijk verder versoepeld worden en zo meer in groep mogelijk is.

Motivering: 
Concreet wordt voorgesteld de sluitingsdag in functie van de sportdag op 23 april 2021 te verschuiving 
naar 11 juni 2021. Aan het overzicht van sluitings- en brugdagen 2021 worden volgende wijzigingen 
doorgevoerd:

Omschrijving Datum Weekdag Type Gemeente BIB Sporthal BKO 



IBO + SOV

Sportdag 23/04/2021 vrijdag dienstvrijstelling gesloten gesloten ’s avonds 
open

alleen 
voorschoolse

Wijzigen als volgt:

Omschrijving Datum Weekdag Type Gemeente BIB Sporthal
BKO 

IBO + SOV

Teambuilding 11/06/2021 vrijdag dienstvrijstelling gesloten gesloten ’s avonds 
open

alleen 
voorschoolse

Het syndicaal comité heeft in vergadering van 24 maart 2021 gunstig advies verleent voor het 
verschuiven van de sportdag van 23 april naar een teambuilding activiteit op 11 juni 2021.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Gaat akkoord met de wijziging van de sluitingsdagen 2021 als volgt:

Omschrijving Datum Weekdag Type Gemeente BIB Sporthal
BKO 

IBO + SOV

Sportdag 23/04/2021 vrijdag dienstvrijstelling open open ’s avonds 
open open

Teambuilding 11/06/2021 vrijdag dienstvrijstelling gesloten gesloten ’s avonds 
open

alleen 
voorschoolse

Namens de raad:

In opdracht: de Algemeen directeur

get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad

get. Kris Swinnen

Voor eensluidend uittreksel:

De Algemeen directeur

Herman Stiers

De Voorzitter van de raad

Kris Swinnen
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