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17 augustus 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 27 augustus 2012 om 18u30 in het Erfgoedhuis, Sint-
Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele. 
 
Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van 
de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.  De raad voor maatschappe-
lijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze  beraadslagen of beslissen 
over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting 19 juni 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 
Omzendbrief BB 2012/1 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Be-
stuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel betreffende instructies 
voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de open-
bare centra voor maatschappelijk welzijn van het  
Vlaams Gewest  
 
 
 Patrimonium 
 
2. Pachtprijzen voor het jaar 2011 

Gelet op de omzendbrief van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen houdende be-
perking van de pachtprijzen: 3-jaarlijkse vaststelling van de coëfficiënten. De pachtprijzen zijn 
derhalve aangepast voor het jaar 2011 aan de nieuwe coëfficiënten. 
Voorstel: kennisneming 
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3. Proces-verbaal van opmeting en afpaling opgemaakt door Raphaël Nachtergaele , landmeter-
expert 
De eigenaars van de woningen Balegemstraat 22 en 20 verzoeken het OCMW (aanpalende 
eigenaar) om een proces-verbaal van opmeting en afpaling te ondertekenen.   
 
 
 

 Financiën 
 

4. Kwartaalrapportering – 2
de

   kwartaal 2012 
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapport de gewestelijk ontvanger minstens eenmaal 
per jaar aan de raad. Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en 
bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 
In dit rapport krijgt de Raad een overzicht van de budgetten per beleidsdomein,  zowel wat uit-
gaven als ontvangsten betreft en de mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt 
de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aanbod en wordt er een overzicht gegeven van 
de belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. 
Tot slot staan we stil bij de investeringen ( tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 
Voorstel: kennisneming 
 

5. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R.- vorderingsstaat nr. 5 
Voorstel: goedkeuring 
 

6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 6 
Voorstel: goedkeuring  
 

7. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R.- vorderingsstaat nr. 7 
Voorstel: goedkeuring 
 

8. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: technische installatie All Technics Engineering bvba - vorderingsstaat nr. 1 
Voorstel: goedkeuring 
 

9. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: technische installatie All Technics Engineering bvba - vorderingsstaat nr. 2 
Voorstel: goedkeuring 
 

10. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: technische installatie All Technics Engineering bvba - vorderingsstaat nr. 3 
Voorstel: goedkeuring 
 

11. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
ereloon architect (schijf 5) factuur VF12/0184  
4.574,21 euro, incl. BTW 
Voorstel: goedkeuring 
 

12. Perceel: ruwbouw en afwerking: diverse verrekeningen 
Voorstel: bekrachtiging 
 
 

 Overheidsopdrachten 
 
 

13. Dienst warme maaltijden: leveren van warme maaltijden aan huis – gunning opdracht ingevol-
ge herhalingsopdracht ( beslissing raad dd.16/08/2010) 
De traiteur wenst de opdracht te verlengen onder dezelfde voorwaarden. 
Voorstel: goedkeuring 
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14. Informatica: aanpassingen en uitbreiding 

Prijsopgave Cevi offertenummer 2012/1988  
Voorstel: goedkeuring 
 
 

15. New Horizon Sociale Dienst - Plus Release 2012 
Prijsopgave Cevi offertenummer 2012/753  
Deze release bevat o.a. relevante uitbreidingen naar KSZ toe ( zoals controle of er kinderbij-
slag wordt toegekend, opvraging inzake onroerende goederen zodat bij een aanvraag leefloon 
het inlichtingsbulletin niet meer moet worden opgestuurd naar de registratie), maar ook effici-
entere, vernieuwde werkwijze voor de herziening van meerder beslissingen. 
Voorstel: goedkeuring 
 
 
 

 Interne werking 

 
16. Procedure: controle op het gebruik van de persoonlijke gegevens verkregen via KSZ uitge-

voerd door de veiligheidsconsulent 
De veiligheidsconsulent gaat 3 maal per jaar steekproefsgewijs na of de uitgevoerde raadple-
gingen op de Kruispuntbank van de sociale zekerheid wel degelijk kaderen in de hulpverlening. 
De steekproeven bevatten inhoudelijk: 
-de persoon die is opgevraagd op de Kruispuntbank 
-welke soort informatie er van die persoon is opgevraagd 
-wie de raadpleging heeft uitgevoerd in het OCMW 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 

17. Campagne ‘Energiejacht’  
‘De Energiejacht’ is een campagne van de provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter leef-
milieu om samen de jacht te openen op de energieverslinders.  Men heeft er dit jaar opnieuw 
voor gekozen om enkel een groepscampagne naar de kansarme doelgroep te organiseren. 
Voor kansengroepen is energiebesparing immers een meer dringende kwestie dan voor de 
doorsnee Vlaming. Hiermee wordt geanticipeerd op eventuele latere problemen bij het betalen 
van de energiefactuur. Deze doelgroep woont meestal in minder kwalitatieve woningen. Naast 
de hoge energieprijzen, zorgen een ongunstige financiële en psychosociale situatie, een pre-
caire arbeidssituatie of gezondheidsproblemen ervoor dat energiearmoede een steeds groter 
probleem wordt binnen onze samenleving. 
De groep gezinnen die samen energie besparen worden begeleid door een professionele me-
dewerker van het OCMW. Zij wordt dan ‘energiemeester’ van een groep van 15 personen die 
zij begeleidt. De professionele energiemeester wordt ondersteund door de provincie Oost-
Vlaanderen en krijgt een aangepaste opleiding en campagnemateriaal ter beschikking. 
Besluit: goedkeuring 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

 
 Goedkeuring notulen 
 
 
18. Notulen besloten zitting 19 juni 2012 

Voorstel: goedkeuring 
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 Extramurale diensten 
 

19. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: bekrachtiging verlenging halftijdse aanstelling van 
een technisch beambte schoonmaak (Gesco) m.i.v. 17 augustus 2012 voor 6 maanden 
 
 

20. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een technisch 
beambte schoonmaak (Gesco) m.i.v. 1 september 2012 voor 6 maanden 
 
 

21. Dienst voor onthaalouders: overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen ( 1
ste

  kwartaal 
2012 en 2

de
  kwartaal 2012)  

Volgende onthaalouders gingen in overbezetting: 
De overbezetting is aanvaardbaar en gemotiveerd. 
Voorstel: goedkeuring 
 
 

22. Dienst voor onthaalouders: stopzetting onthaalouder Carmen De Cock vanaf 1 september 
2012 
Voorstel: kennisneming 
 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 


