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TUSSEN
het stadsbestuur van Halen, vertegenwoordigd door Dhr. Van Roelen Erik, burgemeester, en Mevr.
Loosen Bie, secretaris wnd.
EN
het OCMW van Halen, vertegenwoordigd door Mevr. Boogaerts Elke, voorzitter, en Mevr. Vrancken
Ingrid, secretaris
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 - DOEL
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017, meer bepaald art 196 § 2.
Het doel van de beheersovereenkomst is meer expertise en een betere dienstverlening voor de burger
tegen een lagere kostprijs door bevordering van samenwerking tussen het stadsbestuur en OCMWbestuur.

ARTIKEL 2 - GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN
PARAGRAAF 1
Het stadsbestuur en het OCMW engageren zich om geïntegreerde diensten personeel, financiën,
onthaal (na verhuis OCMW) en administratie, technische dienst, systeembeheer, veiligheid,
aankoopbeheer en informatie/communicatie uit te bouwen voor de beide besturen.
Beide besturen engageren zich tevens om de personeelsadministratie en de voorbereiding van het
personeelsbeleid, de interne en externe communicatie, evenals het financieel beheer, het
aankoopbeheer, de organisatie van het onthaal, het patrimoniumonderhoud en het systeembeheer in
een gezamenlijk dienstverband te organiseren.
Deze diensten worden gehuisvest in het administratief centrum van het stadsbestuur.
De voornoemde diensten zullen voor beide besturen de hierna volgende opdrachten uitvoeren:
Personeel:
- personeelsadministratie en loonberekening
- voorbereiding van het personeelsbeleid
- werving en selectie
- vorming
- vertrouwenspersoon
Informatie/communicatie:
- interne en externe informatievoorziening en communicatie
Systeembeheer:
- informaticanetwerk- en hardwarebeheer
- softwarebeheer
- communicatiesysteembeheer
Financiën:
- de financiële dienst wordt gezamenlijk georganiseerd sinds 01-01-2015
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Veiligheid:
- de preventieadviseur veiligheid is gezamenlijk
- informatieveiligheidsbeheer en DPO is dezelfde voor beide besturen
Technische dienst:
- onderhoud patrimonium stad en OCMW
- onderhoud rollend materieel
Aankoopbeheer:
- overheidsopdrachten
- economaat
- subsidies
- verzekeringen
PARAGRAAF 2
De diensten, waarvan sprake in artikel 2, paragraaf 1, zijn onderworpen aan de arbeidsorganisatie van
het stadsbestuur.
PARAGRAAF 3
Het diensthoofd of de dienstverantwoordelijke van iedere dienst beslist over de toekenning van
verloven en afwezigheden van de personeelsleden tewerkgesteld binnen die dienst conform de RPR
en het arbeidsreglement.
PARAGRAAF 4
De evaluatie van de personeelsleden van iedere dienst gebeurt door het diensthoofd of de
dienstverantwoordelijke van de dienst in samenspraak met de evaluator(en) zoals bepaald volgens de
RPR van de juridische werkgever.
PARAGRAAF 5
De personeelsleden van iedere dienst zijn onderworpen aan volgende voorwaarden:
1. De rechtspositie van de personeelsleden van de diensten, waarvan sprake in artikel 2 paragraaf 1,
blijft die van de juridische werkgever.
2. Gedurende de periode van deze beheersovereenkomst is het stadsbestuur verantwoordelijk voor
de toepassing van de bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming
van de arbeid die gelden op de plaats van het werk zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24
juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers.
PARAGRAAF 6
De personeelsleden die in dienst zijn bij het afsluiten van deze overeenkomst blijven tewerkgesteld bij
hun huidige juridische werkgever. Zij kunnen ter beschikking worden gesteld en taken uitvoeren voor
het andere bestuur in het kader van deze overeenkomst.
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ARTIKEL 3 – AANSTURING
De beide besturen engageren zich om de aansturing van de diensten in art.2 §1 als volgt te organiseren:
- Operationele, taak- en mensgerichte aansturing (leiding):
o Personeel, Informatie/communicatie en Systeembeheer: de beleidscoördinator van het
stadsbestuur
o Financiële dienst en Aankoopbeheer: financieel directeur
o Veiligheid, Technische dienst : de coördinator grondgebiedzaken van het stadsbestuur.
Deze leidinggevenden rapporteren hierover aan en overleggen met het gezamenlijk
managementteam van het stadsbestuur en het OCMW.
- Beleidsmatige aansturing:
o Managementteam stad/OCMW, dat hierover rapporteert aan de bevoegde bestuursorganen.

ARTIKEL 4 - OPDRACHTEN AAN DERDEN
Stad en OCMW hebben gezamenlijke, gedeelde of gelijkaardige overeenkomsten met:
- C-smart voor informatieveiligheidsbeheer en DPO
- Cipal-Schaubroeck voor:
o loonverwerking
o dataopslag en -beveiliging
o softwaretoepassingen
- Syntegro (syncore) voor tijdsregistratie
- JCC voor
o G-plan (afsprakenbeheer)
o G-bos (klantenbegeleidingssysteem)
- Sodexo voor maaltijdcheques
- Energielevering
- Essec voor telecommunicatie
- Verzekeringen (behalve hospitalisatieverzekering)
- GSD-V voor sociale dienst personeel
- Belfius/Ethias voor aanvullende pensioenverzekering contractuelen
- Greenvalley voor notulenbeheer
- Hoeve Gervan voor maaltijdbedeling
- Xerox voor multifunctionele printers
- Mensura voor arbeidsgeneeskundige dienst
- CWS voor sanitaire hygiëne
Deze opsomming is niet limitatief.
Deze diensten worden verder gezet tot einde van de overeenkomst volgens de wet op de
overheidsopdrachten.
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ARTIKEL 5 - SAMENWERKINGSAKKOORDEN
Beide besturen respecteren elkaars vrijheid om in hun respectievelijke opdrachten inzake
maatschappelijke ontwikkeling en beheer andere samenwerkingsverbanden te onderzoeken en aan te
gaan met andere gemeentebesturen, OCMW’s of derden, mits overleg hierover in het kader van het
meerjarenbeleidsplan.

ARTIKEL 6 - KOSTENVERDELING
Er gebeurt noch een inventarisatie van de taken die de besturen voor mekaar uitvoeren, noch een
facturatie van het ene naar het andere bestuur.

ARTIKEL 7 - ANDERE DIENSTEN
Indien zich in de loop van de legislatuur andere mogelijkheden tot synergie aandienen, zullen deze
verder uitgewerkt worden.
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stad HALEN
Markt 14 . 3545 Halen
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