
 

  
BESLUITENLIJST - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR – 22 OKTOBER 2020 
 
Locatie: Digitaal (via Microsoft Teams) omwille van COVID-19 
 
Aanvang: 18.05u. 
 
AGENDA 
 
1. Goedkeuring ontwerpverslag Raad van bestuur dd 20 februari 2020     GOEDGEKEURD 

 
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd de notulen van de vergadering van 20 februari 2020 goed te keuren. 
 
2. Aanpassen meerjarenplanning 2020-2025       GOEDGEKEURD 
 
Toelichting van de financiële nota en schema’s door Glenn De Grauwe en Yannick Claes, met BBC2020 als 
uitgangsbasis. 
 
De cijfers en schema’s uit de toelichting werden besproken worden op de vergadering. (bijlage). 
 
3. Personeel                               GOEDGEKEURD 
  

3.1. Aanstelling financieel beheerder SVK Waasland     GOEDGEKEURD 
 

Myriam Van de Kerckhove diende een officiële aanvraag in om af te zien van de functie als financieel beheerder 
met de vraag om aangesteld te blijven als boekhouder van het SVK wegens de drukte en onvoldoende tijd om het 
strategische luik op te nemen.  
 
Het Dagelijks Bestuur nam op 11 februari 2020 kennis van de beslissing van Myriam om te willen afzien van de 
functie van financieel beheerder van het SVK Waasland en snapt de beslissing om de voorkeur te geven aan de 
praktische kant van de zaak en te kiezen om enkel de boekhouding van het SVK te willen voeren. 
 
Het voorstel is om Myriam Van de Kerckhove aan te stellen als hoofdboekhouder zodat ze haar huidige 
loonbarema kan behouden en het team verder kan ondersteunen op praktisch vlak, met de voorziene aanvulling 
van het team via de bevorderingsprocedure voor de aanvullende functie boekhouder B1- B2-B3.   
 
Aangezien de financieel beheerder eveneens fungeert als teamcoördinator van het financiële team op niveau B4-
B5, kan de functie losgekoppeld worden van het praktische boekhoudkundige luik. 
 
De financieel meest voordelige optie voor het SVK is om deze functie samen te voegen met een andere 
leidinggevende functie om zo opnieuw tot een voltijdse equivalent te komen. 
 
De teamcoördinator huurbegeleiding voert momenteel naast de leidinggevende taken eveneens praktisch taken 
uit als huurbegeleider, voor 50% van zijn takenpakket.  
 
Gezien het opleidingsniveau (bestuurskunde) en loonbarema B4-B5 kan het SVK de taakomschrijving wijziging en 
de functie teamcoördinator samenvoegen met de functie teamcoördinator financiën. Hiermee krijgen we een 
voltijdse functie die beide teams aanstuurt en eveneens het strategische gedeelte kan op zich nemen binnen de 
titel financieel beheerder. 
 



Dit heeft tot gevolg dat er slecht een halftijds gedeelte aan huurbegeleiding moet worden opgevangen, waarbij de 
huurbegeleiders op niveau B1-B2-B3 functioneren. 
 
Deze vervanging kan op zijn beurt gekoppeld worden aan vrijstaande resten van niet-ingevulde functies. 
 
Het Dagelijks Bestuur ging op 9 juni 2020 akkoord met het loskoppelen van de functie financieel beheerder van de 
boekhouding en Myriam Van de Kerckhove aan te stellen als hoofdboekhouder met behoud van niveau B4-B5. 
 
De functies teamcoördinator huurbegeleiding (B4-B5) en teamcoördinator financiën (B4-B5) zullen worden 
samengevoegd tot één voltijdse functie, samen met het opvolgen van de financiële situatie van het SVK onder de 
titel van financieel beheerder. Glenn De Grauwe, teamcoördinator huurbegeleiding zal in deze functie aangesteld 
worden, mits hervorming van zijn bestaande functie op hetzelfde niveau B4-B5, met ingang op 13 juli 2020. 
 
Het Dagelijks Bestuur ging eveneens akkoord met het aanstellen van tijdelijke vervanger voor het praktische luik 
aan huurbegeleiding op te vangen (50%) en hiervoor te putten uit de bestaande  wervingsreserve. 
 
De Raad van Bestuur gaat akkoord met het loskoppelen van de functie financieel beheerder van de boekhouding 
en Myriam Van de Kerckhove aan te stellen als hoofdboekhouder met behoud van niveau B4-B5, met ingang op 23 
oktober 2020. 
 
De functies teamcoördinator huurbegeleiding (B4-B5) en teamcoördinator financiën (B4-B5) zullen worden 
samengevoegd tot één voltijdse functie, samen met het opvolgen van de financiële situatie van het SVK onder de 
titel van financieel beheerder. Glenn De Grauwe, teamcoördinator huurbegeleiding zal in deze functie aangesteld 
worden, mits hervorming van zijn bestaande functie op hetzelfde niveau B4-B5, met ingang op 23 oktober 2020. 
 
De Raad van Bestuur gaat eveneens akkoord met het aanstellen van tijdelijke vervanger voor het praktische luik 
aan huurbegeleiding op te vangen (50%) en hiervoor te putten uit de bestaande  wervingsreserve. 

 
3.2. Aanvraag loopbaanvermindering ivk ouderschapsverlof via RVA - Karla Stuer  GOEDGEKEURD 
3.3. Verlenging loopbaanvermindering ivk ouderschapsverlof Hedwig Rooman GOEDGEKEURD 
3.4. Zwangerschapsregeleling Nikki Van Den Eynde     GOEDGEKEURD 
3.5. Aanvraag Corona-ouderschapsverlof personeel SVK Waasland   GOEDGEKEURD 
3.6. Verlenging zorgkrediet Sabine Casteleyn     GOEDGEKEURD 
3.7. Aanstelling na art.34 in afwachting van wervingsprocedure   GOEDGEKEURD 
3.8. Kennisname disponibiliteit Lien Spinoy      GOEDGEKEURD 
3.9. Doorschalen niveau B5 – Isis Verbeeck       GOEDGEKEURD 
3.10. Doorschalen niveau A2a – Yannick Claes      GOEDGEKEURD 
3.11. Weddevaststellingen personeel SVK      GOEDGEKEURD 

 
 
4. Planning 2020          GOEDGEKEURD 
 
5. Varia; 

5.1. Agenda Algemene Vergadering dd 17 november 2020    GOEDGEKEURD 
5.2. Offerte omschakeling Exact Online + Blue 10     GOEDGEKEURD 
5.3. Oninbare vorderingen 2020       GOEDGEKEURD 
5.4. Goedkeuring wijzigingen procedurehandboek     GOEDGEKEURD 
5.5. Toelichting nieuwe informatie Woonmaatschappijen 2023   TER KENNISNAME 
5.6. Aanvraag tot toetreding SVK vanuit Moerbeke-Waas    GOEDGEKEURD 
5.7. Aankondiging Bovenlokaal Housing First project Waasland   TER KENNISNAME 

 
Afsluiten vergadering: 19.50h. 


