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23 februari 2018 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats 
op maandag 5 maart om 19u30  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 bepalingen van dit artikel overgenomen. 

 
AGENDA 
 

OPENBARE ZITTING 
 

Mededelingen 
- 
 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 31 JANUARI 2018 

toelichting  

Interne werking 

2. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK -  3DE  en 4DE KWARTAALVERSLAG 2017 

toelichting Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II Inhoud 
van de maand- of driemaandelijkse verslagen; 
Gelet op de voorliggende verslagen; 
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken werden in het Gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 31 januari 2018; 

3. RECHTSPOSITIEREGELING: AANPASSING 
 

toelichting Het decreet tot wijziging van het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet 
werd afgekondigd op 3 juni 2016 en gepubliceerd in het staatsblad van 28 juni 2016. 
Het gaat voornamelijk om personeelszaken. Een van de wijzigingen is dat de 
evaluatie facultatief wordt. In de plaats komt het recht op opvolging en feedback op 
het functioneren. Evaluatie kan voortaan voorbehouden worden voor specifieke 
situaties, bijv. enkele weken of maanden na indiensttreding en/of bij manifest 
disfunctioneren.  
Aan de raad wordt gevraagd deze wijzigingen aan te passen in de RPR. 
 

Patrimonium 

4. DEFINITIEF BESLUIT TOT VERKOOP VAN EEN PERCEEL LANDBOUWGROND 

toelichting In zitting van 18 april 2017 werd principieel goedkeuring gegeven om het perceel 
landbouwgrond, gelegen te Oosterzele en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling 
Windekouter Sectie C nr. 490/L,  met een vermoedelijke oppervlakte van 51a en 
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11ca, te verkopen aan de kerkfabriek Sint Gangulfus zodat een einde kon gesteld 
worden aan de onverdeeldheid. 
Het OCMW en de kerkfabriek zijn namelijk samen (elk de helft) eigenaar van het 
perceel met een totale oppervlakte van 1ha 02a 23ca en de geschatte waarde 
bedraagt € 41.500,00. 

Financiën 

5. KENNISNAME GOEDKEURING JAARREKENING 2016 DOOR GOUVERNEUR 

toelichting Op 16 mei 2017 stelde de OCMW-raad van Oosterzele de jaarrekening 2016 vast. 
Bij besluit van 12 januari 2018 keurde de gouverneur de jaarrekening 2016 van 
Oosterzele goed. 

Sociale dienstverlening 

6 UNIEK VERSLAG  

toelichting De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Verslag. Dit is de 
enige manier waarop zij hun jaarverslagen (Participatie en sociale activering, 
huurwaarborgen, personeelskosten, sociale fondsen gas- en elektriciteit en 
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijk Integratie) voor het bekomen van 
subsidies kunnen indienen. 
De rechtvaardiging van deze subsidieperiode dient ingegeven te worden in een web 
applicatie “uniek verslag” voor 28 februari 2018. 

7. ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDHULPBEMIDDELING:  
JAARVERSLAG 2017 

toelichting De instellingen voor schuldbemiddeling moeten  in het kader van hun erkenning 
jaarlijks een jaarverslag, inclusief basisregistratie, aan de Vlaamse overheid 
bezorgen. Vanaf 2014 moeten deze documenten enkel nog elektronisch aangeleverd 
worden voor 31 maart.  

8. VERWARMINGSTOELAGE: AFREKENING 2017 

toelichting Gelet op het Ministerieel Besluit van 31 december 2004 betreffende het Sociaal 
Stookoliefonds; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage 
toegekend door de OCMW’s; 
Uit het voorliggend verslag kan weerhouden worden dat in 2017 de volgende 
toelagen zijn uitbetaald:  
€ 22.694,98 aan 158 gerechtigden. 

9. 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 
beleidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed verloopt 
zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had vooropgesteld. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

Goedkeuring notulen 

10. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 31 JANUARI 2018 

Interne werking 

11. AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL 

12. AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
Els De Turck 
voorzitter 

 


