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13 maart 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op 21 maart 2013 om 20u  in de raadzaal van het OCMW, Gootje 2,  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 
 
 
 Mededelingen 
 

- Omzendbrief van Fedasil: geïndexeerde bedragen 2013 – Lokale Opvanginitiatieven 
 

- Besluit Raad voor Verkiezingsbetwistingen inzake verkiezing leden raad voor maatschap-
pelijk  welzijn 

 
- Brief ABB afdeling Oost-Vlaanderen: kennisneming Budgetwijziging 1 -2012 exploitatie en 

investeringen 
 

- Brief ABB afdeling Oost-Vlaanderen: kennisneming Budget 2013 
 

- Gemeentelijk reglement inzake het realiseren van het sociaal woonaanbod tegen 2020 
(Decreet grond- en pandenbeleid) 

 
- Plan van aanpak omtrent de invulling bindend sociaal objectief en actieprogramma 

 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  21 februari 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

  

http://www.ocmwoosterzele.be
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 Interne werking 
 
 

2. Managementteam - interne afsprakennota en huishoudelijk reglement 
Ten minste na iedere algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn sluit de 
OCMW-secretaris, mede namens het managementteam, een afsprakennota met de raad. 
 

3. Vaststelling van de aangelegenheden van dagelijks bestuur 
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het wenselijk dat de raad de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur vaststelt. 
Besluit: vaststelling 

 
 

4. Budgethouderschap: delegatie van het budgethouderschap omtrent aangelegenheden 
van dagelijks bestuur aan de OCMW-secretaris 
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het wenselijk dat de raad de 
aangelegenheden van dagelijks bestuur vaststelt. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

5. Lijst van het dagelijks personeelsbeheer onder bevoegdheid van de OCMW-secretaris 
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het wenselijk dat de raad de lijst 
van het dagelijks personeelsbeheer onder bevoegdheid van de OCMW-secretaris vaststelt. 
Voorstel: vaststelling 

 
 

6. Bepaling van de verrichtingen die uitgesloten zijn van het voorafgaand visum  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het wenselijk dat de raad de 
verrichtingen die uitgesloten zijn van het voorafgaand visum bepaalt. 
Voorstel: vaststelling 

 
 

7. Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM). Aanduiden van afvaardiging  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk een afvaarding 
van het OCMW in de Algemene Vergadering van de SHM Denderstreek aan te duiden. 
De Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM) heeft als algemene werking: socia-
le huisvesting en kredietverstrekking concrete taken/activiteiten: verhuren – verkopen – kre-
dietverstrekking doelgroep: personen met bescheiden inkomens en zonder eigendom. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

8. Kleine Landeigendom – Het Volk cv . Aanduiden van afvaardiging  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk een afvaarding 
van het OCMW in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de SHM Kleine 
Landeigendom – Het Volk cv aan te duiden. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

9. Merelbeekse Sociale Woningen cvba. Aanduiden van afvaardiging  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk een afvaarding 
van het OCMW in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de SHM Merelbeek-
se Sociale Woningen cvba  aan te duiden. 
Voorstel: goedkeuring 
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10. Volkshaard cvba. Aanduiden van afvaardiging  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk een afvaarding 
van het OCMW in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de Volkshaard cvba. 
aan te duiden. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 

11. Lokaal Opvanginitiatief: visie i.v.m. aanpassingen huidige conventies in het kader van 
de gewijzigde asielproblematiek 
Een dalend aantal asielaanvragen hebben een impact op de bezetting binnen het opvangnet-
werk. Concreet betekent dit dat er geen toewijzingen meer zijn voor gezinnen, maar enkel voor 
alleenstaanden. Het OCMW heeft drie conventies afgesloten met Fedasil voor opvang van fa-
milies. Vanuit Fedasil zal de vraag komen om deze conventies om te zetten in opvanginitiatie-
ven voor alleenstaanden. Dit zal uiteraard een budgettaire weerslag zal hebben. 

 
 

12. Samenwerkingsovereenkomst OCMW Oosterzele - gemeente Oosterzele in het kader 
van de terbeschikkingstelling van werknemers met art.60§7 contract bij de gebruiker de 
gemeente Oosterzele 

 
 
 

 Extramurale diensten 
 
 

13. Dienst voor Onthaalouders: beschrijving van de procedure hoe de adequate bereikbaar-
heid van de leidinggevende of de dienstverantwoordelijke gegarandeerd wordt 
Deze procedure is goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 april 2012 en 
tevens voorgelegd aan de inspectie, die geen opmerkingen formuleerde. 
In punt 4, Werkwijze. Bij hoogdringendheid- buiten de openingsuren van het OCMW- worden 
de gegevens van de OCMW-voorzitter vermeld. 
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk dat de naam  
en gsm-nummer van de nieuwe voorzitter worden gewijzigd. 
Besluit: goedkeuring 

 
 

14. Dienst voor Onthaalouders: beschrijving van de crisisprocedure en de wijze van com-
municatie in een gevaarsituatie. 
Deze procedure is goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van 1 maart 2010 
en tevens voorgelegd aan de inspectie, die geen opmerkingen formuleerde. 
Er is omschreven dat de OCMW-voorzitter  in een gevaarsituatie de instanties en de pers te 
woord zal staan en steeds bereikbaar is voor alle betrokken partijen.  
Bij de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn is het noodzakelijk dat dit meege-
deeld wordt. 
Bovendien wordt er bij 8.3 omschreven hoe een gevaarsituatie dient te worden voorbereid.  Er 
dient een noodnummer te worden opgegeven, waarbij is verwezen naar het huishoudelijk re-
glement (HHR). 
Besluit: kennisneming 

 
 

15. Dienst voor Onthaalouders: aanpassing huishoudelijk reglement 
In het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van  
17 april 2012, worden de gsm-nummers vermeld van de OCMW-voorzitter en OCMW-
secretaris. 
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In navolging van de bovenvermelde procedures wordt voorgesteld om het gsm nummer van de 
voorzitter als noodnummer te behouden buiten de openingsuren in het kader van de crisispro-
cedure. 
Besluit: goedkeuring 

 
 
 

16. Dienst voor Onthaalouders: beschrijving hoe grensoverschrijdend gedrag ten aanzien 
van de kinderen in de kinderopvangvoorziening gedetecteerd wordt, er gepast op gere-
ageerd wordt en erover aan preventie wordt gedaan 
Deze procedure is goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van  
19 december 2011 en tevens voorgelegd aan de inspectie, die geen opmerkingen formuleerde. 
Gezien dit een procedure is naar analogie met de beschrijving van de crisisprocedure, wensen 
wij dit ook mee te delen aan de raad. 
Besluit: kennisneming 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
17. Notulen besloten zitting  21 februari 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Interne werking 
 
 

18. Verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte schoonmaak (Sectoraal 
Fonds) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 26 april 2013 
 
 

 Sociale dienst 
 
 

19. Overeenkomst inzake terbeschikkingstelling bij de gemeente-  arbeider art 60§7 
 

 
 Extramurale diensten 
 
20. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een 

technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 25 
april 2013 

 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 
Marijke De Meyer  Els de Turck 
Secretaris Voorzitter 

 


