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24 juni 2011 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 05 juli 2011 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 ZITTING 
 

1. Goedkeuring notulen van de raadszittingen van 24 mei en 15 juni 
2011 

 
 

2. Patrimonium: ontwerp en raming administratief centrum - 
goedkeuring 
Architect Johan Van Den Driessche geeft uitleg bij het ontwerp en de raming. 

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het ontwerp en 
bijhorende raming en goedkeuring te verlenen voor de opmaak van de 
stedenbouwkundige aanvraag volgens de goedgekeurde plannen. 

 

3. Aanwending middelen Lokaal Opvanginitiatief - goedkeuring 
Het Agentschap Fedasil wil de OCMW ’s eraan herinneren dat de financiële 
tussenkomst die voortvloeit uit de onderlinge overeenkomsten afgesloten in het 
kader van de LOI ’s verbonden is aan de opvang van asielzoekers in de LOI ’s. 
De OCMW ‘s dienen een specifieke boekhouding van de kosten verbonden aan 
de LOI-overeenkomst te houden. Zodoende zijn de toegekende subsidies 
onherroepelijk verbonden aan de financiering van de uitgaven gemaakt door de 
werking van het LOI. Hetzelfde geldt voor de eventuele overschotten opgespaard 
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in de afgelopen jaren (dit zijn subsidies die niet besteed werden). Deze kunnen 
gebruikt worden om een reserve op te bouwen die nadien enkel en alleen kan 
gebruikt worden voor een LOI-project. In tegenovergesteld geval zullen er door 
het Agentschap maatregelen getroffen worden, nl. de terugvordering van de niet-
adequaat gebruikte bedragen ( d.w.z. bedragen die niet werden gebruikt voor de 
werking van het LOI). 
In de rekening 2010 is er een overschot LOI vastgelegd op balansrekening voor 
een bedrag van 38 038,01 euro 
Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd dat de gemeente, eigenaar van een LOI 
woning, met deze overschot renovatiewerken (voornamelijk energiebesparende 
maatregelen: aanbrengen van dakisolatie, dubbele beglazing, plaatsen nieuwe 
stookketel,…) zou  uitvoeren. 
Dit is een win-winsituatie gezien alle verbruikskosten van de nutsvoorzieningen 
ten laste zijn van het OCMW (materiële opvang) en de marktwaarde van de 
woning stijgt. 

 

4. Financiën: vaststellen jaarrekening 2010 
De geconsolideerde resultatenrekening over het boekjaar 2010 vertoont een 
resultaat van – 601 998,21 euro. 
Hierin zijn alle kosten en opbrengsten van het OCMW met betrekking tot het 
dienstjaar 2010 verrekend. 
Deze uitslag brengt de berekende gemeentelijke bijdrage op 581 714,69 euro. 
De balans vertoonde op 31 december 2010 een totaal van 2 636 748,77 euro. 
Hierin zijn alle bezittingen van het OCMW evenals alle rechten en verplichtingen 
opgenomen. 

 
 

5. Rechtspositieregeling van de personeelsgroepen vermeld in: artikel 
104 §2 en §6 – het specifieke personeel, de secretaris en het voltallig 
personeel van de bijzondere diensten - principebesluit 

 

De nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Oosterzele 
werd opgemaakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 12 
november 2010 . Voornoemd besluit stelt de minimale voorwaarden voor de 
rechtspositieregeling van het specifiek personeel, de secretaris en de financieel 
beheerder en van het voltallig personeel van bepaalde instellingen en diensten 
vast. Bepaalde onderdelen van dit besluit moeten verplicht worden opgenomen, 
andere onderdelen door het OCMW zelf worden ingevuld binnen de grenzen van 
dat besluit en nog andere onderdelen worden overgenomen uit de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

 

Dit  besluit is in werking getreden op 1 januari 2011. 
De bepalingen over het aantal jaarlijkse vakantiedagen en feestdagen werden  
reeds geregeld door de OCMW-raad van 13 december 2010 
(overgangsbepalingen). 
Het personeel van het OCMW wordt ingedeeld in: 
Art 104§1: gemeenschappelijk personeel met de gemeente (geen) 
Art 104§2: specifiek personeel ( secretaris, maatschappelijk werkers, boekhouder 
administratie) 
Art 104§6:personeel ingezet in activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in 
mededinging met andere marktdeelnemers (verzorgenden, klusjesdienst, 
technische beambten schoonmaak) 

 
De Rechtspositieregeling kan pas vastgesteld worden door de raad na  
onderhandelingen gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité. 
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BESLOTEN ZITTING 
 

 

6. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 24 mei 2011 
 

7. Personeel: Plaatsvervangend functie van secretaris - erkenning 
 

Gelet op artikel 80 van het OCMW-decreet dat in zijn tweede lid stelt: 
 “In geval van gewettigde afwezigheid kan de secretaris van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, onder haar eigen verantwoordelijkheid, 
binnen drie dagen voorzien in haar vervanging en daartoe, voor een periode van 
maximaal zestig dagen, een door de raad voor maatschappelijk welzijn erkende 
plaatsvervanger aanstellen. Die maatregel kan voor eenzelfde afwezigheid 
eenmaal worden verlengd. 
 

 
 

8. Mededelingen en documenten ter inzage. 
                        

 
   
                Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
     Secretaris  Voorzitter 
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