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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Beftrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck;
de heer Eddy Buelinclo<; de heer Guy Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté;
de heer Christophe Merclo<; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; de heer Marc Devillé;
mevrouw Anne MattoU de heer Frans Dereymaeker; mevrouw Jacqueline Muyldermans; de heer
Hedwig Van Rossem; mevrouw Anja Deridder; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Marc Sluys; de heer Jo Lories; mevrouw Mennem Dibe; mevrouw Nelly
Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Richard Severijns; de heer
Dries Devillé; mevrouw Anne-Marie Mestdag; de heer Sven Pletincx; mevrouw Kimberly Michel;
mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Rogier Lindemans

Verontschuldigd:
de heer Jean-Jacques Fastenaekels; de heer Wim Demuylder

Beschrijving

Aanleidinq en doel
Als iemand van het stadspersoneel tijdens de diensturen onwel wordt, wordt een ziekenwagen
gevraagd. Sommigen hebben het moeilijk met de factuur omdat ze de ziekenwagen niet hebben
gevraagd.

Zolang de brandweer bij de stad hoorde werden facturen voor dringed ziekenvervoer van
personeelsleden tijdens de diensturen onderling geregeld

Sinds de brandweer niet meer tot de stadsdiensten behoort worden facturen voor dringend
ziekenveruoer van personeelsleden tijdens de diensturen opgemaaK en ingevorderd

Dringend ziekenveruoer is niet gratis, De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken
van de dienst tI2, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald

us



De ziekteverzekering betaalt 50 procent van de wettelijke tarieven terug als het ziekenveruoer gebeurt
door een erkende ambulancedienst.

De tussenkomst van de stad voor dringend ziekenveryoer van personeelsleden tijdens de diensturen
wordt slecht berkend op het deel dat niet door het ziekenfonds wordt betaald

Advies en motiverinq
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het reglement "Sociale Dienst Personeel" aan te vullen met
de volgende bepaling:

Artikel 5-: De stad neemt bij dringend ziekenveryoer van personeelsleden tijdens hun diensturen de
factuur ten laste na tussenkomst van het ziekenfonds.

Juridische qronden
De kosten die mogen worden aangerekend voor het uitrukken van de dienst tIZ, de MUG of een
helikopter zijn wettelijk bepaald.

De ziekteverzekering betaalt 50 procent terug als de ambulancedienst erkend is.

Beslissing college van burgemeester en schepenen dd.22 december 2017

: Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Dringend ziekenvervoer is niet gratis. De kosten die mogen worden aangereken voor het uitrukken
van de dienst 112, de MUG of een helikopter zijn wettelijk bepaald.

Als de ambulancedienst erkend is dan betaalt het ziekenfonds 50 procent van de wettelijke tarieven
terug

Beleidsinformatie
De stad neemt bij dringend ziekenvervoer van stadspersoneel tijdens de diensturen de factuur ten
laste na tussenkomst van het ziekenfonds

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Er is op registratiesleutel 62300999-011900-BG-L4I910071001/001/001jaarlijks een krediet van 2.000
euro voorzien.

Financiële dienst
Gunstig advies

Besluit

AÊikel I
Het aangepast reglement "Sociale Dienst Personeel", waaryan de tekst integraal deel uit maakt van dit
besluit, wordt goedgekeurd.
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1. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd.22 december 20L7.pdf
2. Reglement Sociale Dienst Personeel - aanpassing gemeenteraad dd.23 januari 2018..pdf
3, Reglement Sociale Dienst Personeel - huidige versie.pdf
4. Reglement Sociale Dienst Personeel.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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SOCIALE DIENST PERSONEEL
REGLEMENT

Artikel l.-: Met "personeelsleden van de stad Halle" wordt bedoeld: het administratief, technisch en
werkliedenpersoneel, de leden van het brandweerkorps evenals het personeel verbonden aan het stedelijk
dagonderwijs, het kunst- en muziekonderwijs; vastbenoemd en contractueel personeel met minstens halftijdse
prestaties. De tussenkomsten op verzoek kunnen ook worden toegekend aan de gepensioneerden, de weduwen en
wezen.

Artikel 2.-: De sociale dienst van de stad wordt belast met materiële en morele hulp te bieden aan de
personeelsleden van de stad Halle. De tussenkomst van de dienst geschiedt volgens de behoefte van de
gerechtigden, zowel in de privé als in het beroepsleven.

Artikel 3.-: De sociale dienst voor het personeel treedt ofivel automatisch op ofwel op verzoek:

a. automatische tussenkomsten:
- bij oppensioenstelling: een afscheidspremie van 250 euro
- bij overlijden in dienst: een tegemoetkoming van 250 euro
- bij overlijden van een personeelslid in dienst, de partner ofkind, voorziet het stadsbestuur bloemen

t.b.v. 100 euro (tenzij het overlijdensbericht vermeldt: bloemen noch kransen).
- bij overlijden van een personeelslid, partner ofkind gaat een personeelslid van de sociale dienst

alsook iemand van de personeelsdienst op huisbezoek.
- bij overlijden van een ander familielid van een personeelslid wordt een deelnamebetuiging gestuurd.
- bij opneming van een personeelslid in een medische instelling of bij langdurige ziekte: bezoek met geschenk of

het bezorgen van een geschenk
De diensthoofden brengen de Sociale Dienst in kennis indien één van bovenvermelde gevallen zich voordoen.

b. tussenkomsten op verzoek:
Deze tussenkomsten worden aangevraagd door het personeelslid, het diensthoofd, de sociale dienst van de stad
of het schepencollege. Ze beogen alle tegemoetkomingen die nodig zijn, gelet op de materiële en morele
toestand van het personeelslid. De beslissing tot toekenning van een tussenkomst wordt getroffen door het
schepencollege na onderzoek door de sociale dienst van de situatie van betrokkene.

Artikel 4.-:De raad bepaalt iederjaar het bedrag dat op de begroting voor de Sociale dienst van het personeel
wordt voorzien.

Artikel 5.-: De stad neemt bij dringend ziekenvervoer van personeelsleden tijdens hun diensturen de factuur ten
laste na tussenkomst van het ziekenfonds.
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De secretaris van de gemeenteraad

Christiaens, stadssecretaris

1500 Halle, 23 januari 2018

De voozitter de

de heer Bertrand Demiddeleer
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