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19 augustus 2016 
 

Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 29 augustus om 19.00 uur  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 aanwe-
zig 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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 Mededelingen 

 
Omzendbrief kabinet van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017. 
 

 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 6 JUNI 2016 

toelichting  

 

 Financiën 

2. KWARTAALRAPPORT: 2DE  KWARTAAL 2016  

toelichting Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de finan-
cieel beheerder rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad. 

Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en bijge-
volg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 

In eerste instantie vindt men in dit rapport een overzicht van de budgetten per 
beleidsdomein terug, zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de mate 
van gebruik van deze budgetten.  Vervolgens komt de thesaurietoestand be-
treffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de be-
langrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan.  Tot slot wordt er stil gestaan 
bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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 Interne werking 

3.  MONITORING DIENSTVERLENING 

toelichting Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data. Op 
basis hiervan kan er opgevolgd worden of enerzijds de realisatie van de be-
leidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed ver-
loopt zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had vooropge-
steld. 

4. TOEVOEGING VAN MANDATARIS OP EEN GROEPERINGSREKENING - 
BUDGETBEHEER  

toelichting Het OCMW is erkend als instelling voor schuldbemiddeling en heeft voor iede-
re cliënt in schuldhulpbemiddeling een rekening geopend, met volmacht voor 
de maatschappelijk werkster.  Op deze rekeningen worden de inkomsten van 
de cliënt gestort en betalingen verricht.  Deze rekeningen worden gekoppeld 
aan de groeperingsrekening BE 17 0682 0573 6421. 

In het kader van de continuïteit wordt voorgesteld om Micheline Haesebeyt, 
maatschappelijk werkster, vanaf heden toe te voegen aan de lijst van personen 
die gevolmachtigd zijn om de voornoemde rekening en de rekeningen die er-
aan gelinkt zijn te beheren. 

5. VRAGENLIJST 2015 TER UITVOERING VAN DE MINIMALE VEILIGHEIDS-
NORMEN  

toelichting De OCMW zijn een instelling van Sociale Zekerheid.  Dit brengt voor de 
OCMW de wettelijke verplichting mee tot integratie in de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid.  In dit kader moeten wij een aantal minimale veiligheids-
normen inzake veiligheid respecteren. 

De veiligheidsconsulent moet verplicht de jaarlijkse vragenlijst doorsturen naar 
de POD Maatschappelijke Integratie. 

6. INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT – SAMENWERKINGSOVEREEN-
KOMST MET DE PROVINCIE - INTENTIEVERKLARING 

toelichting De gemeente Oosterzele heeft een samenwerkingsovereenkomst met de pro-
vincie Oost-Vlaanderen houdende het ter beschikking stellen van een informa-
tieveiligheidsconsulent.  
Gemeente en OCMW kunnen dezelfde persoon aanduiden als veiligheidscon-
sulent.  De Vlaamse Toezichtscommissie vraagt standaard een minimale tijds-
besteding van 4 uur per week per organisatie.  Deze 4 uur per week wordt dus 
ook als minimum gevraagd aan de lokale besturen.  

Als gemeente en OCMW dezelfde infrastructuur gebruiken en samen een in-
formatieveiligheidsconsulent aanstellen, wordt nu door de Vlaamse Toezichts-
commissie 6 uur per week voor beide besturen samen aanvaard.  Voorwaarde 
is wel dat een principebeslissing wordt genomen tot het uitwerken van één 
ICT-infrastructuur met het OCMW.  Dit werd voor gemeente en OCMW Oos-
terzele al opgenomen in de beheersovereenkomst tussen gemeente en 
OCMW Oosterzele en in het besluit van de RVMW d.d. 6 juni 2016 houdende 
aanduiding van de gemeente als opdrachtencentrale voor de aankoop van een 
gezamenlijke server.   

Alle nodige maatregelen zullen genomen worden om de informatieveiligheid te 
verzekeren.  Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de correcte toepas-
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sing van alle wetgeving die verband houdt met de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de wetgeving inzake het Rijksregister 
der natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

7. VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET LOGO + VZW  

toelichting Onze gemeente heeft ervoor gekozen om te investeren in de werking van het 
Lokaal Gezondheidsoverleg en dus in de gezondheid van de burgers.  Het 
charter ‘gezonde gemeente’ werd ondertekend in 2013.  Met deze overeen-
komst verbindt het OCMW zich ertoe verder jaarlijks 0,12euro/inwoner te beta-
len aan Logo+ vzw, in ruil voor de extra dienstverlening vanuit het Logo. 

8. STRAALVERBINDING: BETAALBAARSTELLING 

toelichting Wij verwijzen naar het besluit van de RVMW d.d. 23 februari 2016 waarbij het 
OCMW het gemeentebestuur machtigt voor het voeren en sluiten van de pro-
cedure m.b.t. de opdracht “Aankoop en installatie van een straalverbinding 
(met optioneel onderhoudscontract) voor de verbinding met het OCMW en de  
gemeentelijke diensten”. 

Het college heeft de eindafrekening goedgekeurd.  

9. AANSTELLEN OCMW MERELBEKE ALS OPDRACHTENCENTRALE 
VOOR DE AANKOOP VAN ARBEIDSKLEDIJ 

toelichting De raad van het OCMW Merelbeke stelt op 28 september 2016 het bijzonder 
bestek vast voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp aan-
koop van werkkledij.  Zij hebben de vraag gericht naar ons bestuur of wij in het 
kader van efficiëntiewinsten en schaalvoordelen wensen samen te werken. 

10. SOCIALE MARIBEL 

toelichting DIBISS heeft bekendgemaakt in zijn mededeling van juli 2016: 
- dat er nieuwe arbeidsplaatsen zijn toegekend vanaf 1 oktober 2016 
- de referentieperiode is gewijzigd.  

11. LOKAAL OPVANGINITIATIEF – WINDEKEKOUTER 

toelichting In de RVMW van 6 juni 2016 is de overeenkomst met het Federaal Agentschap 
voor de Opvang van Asielzoekers om een Lokaal Opvanginitiatief op te richten 
in de woningen Windekekouter 60 en 62 voor 6 kandidaat vluchtelingen goed-
gekeurd. 
De overeenkomst is ondertekend en gaat in voege op 1 oktober 2016.   

 

 

 Extramurale dienstverlening 

12. ORGANISATOR GEZINSOPVANG  - VERMINDERING SUBSIDIEERBARE 

PLAATSEN 

toelichting Kind en Gezin heeft beslist tot vermindering van subsidieerbare plaatsen we-
gens einde voorbehoud. 
Deze beslissing is genomen op basis van volgende elementen. 
Kind en Gezin stelt vast dat sinds 1 april 2015 het aantal vergunde kinderop-
vangplaatsen dat voldoet aan de subsidievoorwaarden voor de basissubsidie 
en subsidie inkomenstarief in de subsidiegroep gezinsopvang van zorgregio 
Gent, lager is dan het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen. 
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De organisator beschikt immers in die periode slechts over 72 vergunde plaat-
sen in vergelijking met 80 subsidieerbare plaatsen. 

Hierdoor daalt van rechtswege het aantal subsidieerbare plaatsen vanaf 1 juli 
2016 voor deze subsidiegroep naar het maximum aantal van de vergunde 
plaatsen die werken volgens de voorwaarden van de subsidies in de voorbije 4 
kwartalen. 

Vanaf 1 juli 2016 zal er hierdoor in de subsidiegroep gezinsopvang van zorgre-
gio Gent volgend aantal subsidieerbare plaatsen behouden blijven: 

• 72 plaatsen basissubsidie. 

• 72 plaatsen subsidie met inkomenstarief (laagste tarief). 

 
BESLOTEN ZITTING 

 Goedkeuring notulen 

13. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 6 JUNI 2016 

 

 Interne werking 

14. KWR/OCMW – STAND VAN ZAKEN 

 

 Extramurale dienstverlening 

15. ORGANISATOR GEZINSOPVANG: KENNISGEVING DATUM STOPZET-

TING ONTHAALOUDER  

16. OPRICHTING ZORGBAND LEIE & SCHELDE – TRAJECT NAAR GEZA-

MENLIJKE VISIEVORMING   

 

 Sociale dienstverlening 

17. VERLOOP TEWERKSTELLING ART.60§7 

 
 
 Mededelingen 

 
 
 

Els De Turck 
voorzitter 

 

 


