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23 mei 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 03 juni 2014 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 maatschappelijk 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 bepa-
lingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
-  

 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 07 MEI 2014 

toelichting  

 

 

Interne werking 

2. GEWIJZIGDE RANGORDE OCMW-RAADSLEDEN 

toelichting Door het ontslag van mevrouw Gaëtane Maes als raadslid en de eedaflegging 
van de heer Jeroen Martens, wordt een nieuwe rangorde vastgesteld door de 
OCMW-raad. 

3. LIDMAATSCHAP VZW SMALS 

toelichting SMALS vzw ondersteunt haar leden op vlak van informatiebeheer en aanver-
wante materies zoals informatieveiligheid. 

Op 19 juni 2013 heeft de Algemene Vergadering de statuten van de vzw 
SMALS en in het bijzonder de bepalingen over het lidmaatschap unaniem ge-
wijzigd. Belangrijk voor ons is dat met de statutenwijziging het ‘toegetreden’ 
lidmaatschap wordt afgeschaft en de vzw SMALS enkel nog gewone leden zal 
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kennen. Het lidmaatschap blijft kosteloos en verplicht niet tot het afnemen van 
diensten. 

SMALS wil de mogelijkheid geven om op een vlotte manier het bestaande toe-
getreden lidmaatschap van ons OCMW om te zetten tot een volwaardig 

(gewoon) lidmaatschap van de vereniging.  

 

 

 

 

Financiën 

4. JAARREKENING 2013 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008,  artikel 175, artikel 254 
en artikel 255;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1/10/2010 betreffende de beleids- en be-
heercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

5. BUDGETWIJZIGING NR.1 – EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008,  artikel 156 en 157;  

Er is een nieuwe investeringsenveloppe naar aanleiding van de verbouwing 
van de verhuis PWA/DOO. 

Verder zijn er geen wijzigingen aan het exploitatiebudget, zodat de gemeente-
raad enkel kennis moet nemen. 

 

 

 

Overheidsopdrachten 

6. GOEDKEURING OFFERTE PAROLFOON EN DEURCAMERA ALL TECH-
NICS 

toelichting  

7. SAMENAANKOOP AARDGAS 2015-2017 GUNNING 

toelichting De gemeente Oosterzele nam opnieuw deel aan de samenaankoop van gas 
georganiseerd door Eandis en de Provincie.  

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 17 december 2013 waarbij de 
gemeente Oosterzele werd aangeduid om in naam en voor rekening van het 
OCMW van Oosterzele op te treden voor het toewijzen van een overheidsop-
dracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor aardgas; 

De opdracht over levering van aardgas wordt gegund aan leverancier ENI Gas 
& Power.   

8. SAMENAANKOOP ELEKTRICITEIT 2015-2017 GUNNING 
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toelichting De gemeente Oosterzele nam opnieuw deel aan de samenaankoop van elek-
triciteit georganiseerd door Eandis en de Provincie. 

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 17 december 2013 waarbij de 
gemeente Oosterzele werd aangeduid om in naam en voor rekening van het 
OCMW van Oosterzele op te treden voor het toewijzen van een overheidsop-
dracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit; 

De opdracht over levering van elektriciteit wordt gegund aan leverancier EDF 
Luminus.   

 
 
 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 

9. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 07 MEI 2014 

 

 

 

Extramurale diensten 

10. KLUSJESDIENST: GEBRUIKERSTEVREDENHEIDSMETING 

11. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: VERLENGINGEN  
AANSTELLINGEN VAN VERZORGENDEN EN TECHNISCH BEAMBTEN 
SCHOONMAAK (GESCO) 

12. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS 

-OVERBEZETTING  1STE  KWARTAAL 2014 

-OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (4DE 
KWARTAAL 2013 EN 1STE  KWARTAAL 2014) 

 
 

 
 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 
 

Marijke De Meyer  Els De Turck 
secretaris  voorzitter 
 

 
 
 


