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15 januari 2010  
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 25 januari 2010 om 20u30 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. 
 
 

      DAGORDE,   
 
 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 21 december 2009 

2. OCMW-dienstverlening: subsidie aan OCMW’s ter bevordering van de 
maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van de 
gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s – periode 2010 – principiële 
besteding toelage 

3. OCMW-dienstverlening: Lokaal Opvanginitiatief – leefgeld richtbedragen 2010 – 
kennisname 

4. Vrijwilligersloket in uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 - 
goedkeuring 

De operationele doelstelling 1.3. van het Lokaal Beleidsplan voorziet in de uitbreiding 
van mogelijkheden tot ontmoeting en dienstverlening en in de ondersteuning van de 
thuiszorg door het organiseren van vrijwilligerswerk. De acties om dat te bereiken zijn de 
detectie van de nood aan vrijwilligers, de inventarisatie van vraag en aanbod, een 
operationele database om vraag en aanbod bijeen te brengen en een actieve campagne 
voor het vinden van vrijwilligers. Er is een voorstel van webpagina’s met informatie over 
wetgeving, nuttige documenten, een permanent up te daten lijst met vacatures voor 
vrijwilligers en dit alles toegankelijk van op de websites van de gemeente en het OCMW, 
gekoppeld aan een brief naar de organisaties van de gemeente.  
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5. OCMW-dienstverlening: contingent 2010 – verhoogde toelage van de staat aan de 
OCMW’s voor de aanwerving van leefloon- en steungerechtigden met toepassing 
van artikel 60 §7, van de organieke wet van 8 juli 1976, die ter beschikking worden 
gesteld van sociale economie-initiatieven 

Gelet op het KB van 21 december 2000 houdend de toekenning van een verhoogde 
staatstoelage aan de OCMW’s voor specifieke initiatieven, gericht op de inschakeling 
binnen de sociale economie; 
Gelet op de brief van POD Maatschappelijke Integratie betreffende aanvraag contingent 
voor het jaar 2010 in het kader van een verhoogde toelage van de staat aan de 
OCMW’s voor de aanwerving van leefloon- en steungerechtigden met toepassing van 
artikel 60 § 7 , van de organieke wet van 8 juli 1976, die ter beschikking worden gesteld 
van sociale economie-initiatieven; 
Voorstel aan de raad: het contingent 2009 namelijk 2 arbeidsplaatsen te behouden voor 
2010. 
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