Schaalvoordelen 2019
Conform aan artikel 26bis, § 5, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare centra voor
maatschappelijk welzijn die voorziet dat het overlegcomité erover waakt dat elk jaar een verslag wordt
opgesteld met betrekking tot schaalvoordelen en het opheffen van overlappingen of het dooreenlopen van
activiteiten van het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente, hier zijn de
elementen om rekening mee te houden :
•

Gemeenschappelijk gebruik van de informatica afdeling : driepartijdige overeenkomst met de
gemeentelijke overheid en het CIBG voor het beheer van informatica door de groep « Iristeam »,
gemeenschappelijk gebruik van vraag om middelen en van verhuur in het Regionaal Data Centrum,
gemeenschappelijk Bestuurscomité, gemeenschappelijke vergaderingen en aanwervingen

•

Overheidsopdrachten in samenwerking met de gemeentelijke Overheid :
o

Interfin (gas, elektriciteit)

o

Brandstof voor het wagenpark

o

Gekleurd papier

o

Schilderijen

o

Elektrische apparatuur

o

Maaltijdcheques

o

Hospitalisatieverzekering

o

Verzekering exclusief Hospitalisatie

o

Huur en onderhoud van sanitaire apparaten van 2017 tot 2020

o

EDPB van 2017 tot 2020

o

Ramen wassen rusthuis 2019

•

Gemeenschappelijke IDPB met de gemeentelijke Overheid

•

Gemeenschappelijke CPBW

•

Gemeenschappelijke BOC met de gemeentelijke Overheid

•

Voorzieningen van de gemeentelijke Overheid voor rekening van het OCMW met herfacturatie :
o

Drukkerij

o

Evenementen voor het personeel (feest voor kinderen van het personeel met cadeaus)

o

Gedeeltelijk onderhoud van lokalen

o

Evenementen organisatie (nieuwkomers)

o

Onderhoudsproducten

o

De beveiligingsdiensten van de gemeentelijke overheid

o

Schoonmaakproducten

o

Het ramen wassen

•

Leningen : overeenkomst sinds 2008 met GIMB-BRIFIN.

•

Sociaal-professionele integratie : ter beschikking stellen van een contingent van arbeiders onder
het statuut artikel 60 ten voordele van verschillende diensten van de gemeentelijke overheid en
zonder gesubsidieerde kostenfacturering

•

In het kader van het gemeentelijk ANIP, herstarten van gezamenlijk werk met de NIP voor
ondersteuning door het OCMW van het luik PSIP

•

Dagelijkse wederzijdse hulp tussen de verschillende diensten van de overheid (Personeel, IT,
technisch, logistiek, etc. )

•

Beheer, door het OCMW, van 4 transitwoningen eigendom van de Gemeente

•

Meer algemeen, gezamenlijk nadenken over de vraag naar onderdak voor personen in
moeilijkheden (deelname aan WG en vergaderingen, regelmatige contacten)

