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20 mei 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 28 mei 2013 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 maatschappe-
lijk 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 be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
- 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  25 april 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

 

 Interne werking 
 
 

2. Vragenlijst ter uitvoering van de minimale veiligheidsnormen en veiligheidsverslag  
Het OCMW is een instelling die behoort tot het netwerk van de sociale zekerheid. De veilig-
heidsconsulent is verplicht om jaarlijks een vragenlijst in te vullen ter uitvoering van de minima-
le veiligheidsnormen. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

 Financiën 
 
 

3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 12 
Voorstel: goedkeuring  
 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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4. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 12 bis 
Voorstel: goedkeuring  
 
 

5. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 13  
Voorstel: goedkeuring  

 
 

6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 13 bis 
Voorstel: goedkeuring  

 
7. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 14  
Voorstel: goedkeuring  

 
8. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 14 bis 
Voorstel: goedkeuring  

 
 

9. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. – diverse verrekeningen 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 

10. Samenwerkingsovereenkomst OCMW Oosterzele – Groep Intro vzw (regio Oost-
Vlaanderen)  - Opset vzw in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers 
met art.60§7 contract  

 
 

 Extramurale diensten 

 
11. Dienst voor onthaalouders: jaarverslag 2012 en de jaarplanning 2013 van het samen-

werkingsverband vzw VVSG - Diensten voor onthaalouders en vzw DIVOPRA   

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
12. Notulen besloten zitting  25 april 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

 

 Sociale dienstverlening 
 
 

13. Overeenkomst inzake terbeschikkingstelling bij Groep Intro vzw (regio Oost-Vlaanderen)  
- Opset vzw -  arbeider art 60§7 
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14. Optreden in rechte – beroep inzake weigering toekenning leefloon – Aanstellen van een 
advocaat om de belangen van het OCMW te verdedigen  

 

15. Standpunt dossier inzake terugvordering leefloon bij de onderhoudsplichtigen 
 
 
 Extramurale diensten 

 
 

16. Dienst voor onthaalouders:  
-overbezetting 1

ste
  kwartaal 2013 – kennisneming 

-overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen (4
de

 kwartaal 2012 en 1
ste

  kwartaal 

2013) - goedkeuring 

Uit het verslag van de dienstverantwoordelijken blijkt dat de onthaalouders  en  twee opeenvol-
gende kwartalen in overbezetting gingen, maar dat deze bezetting aanvaardbaar was en ge-
motiveerd. 
Wij verwijzen hiervoor naar de mededeling van Kind & Gezin d.d. 19 juli 2007 inzake de bezet-
tingsgrenzen op het niveau van de individuele onthaalouder en op het niveau van de erkende 
dienst en het huishoudelijk reglement, meer bepaald hoofdstuk 3: samenwerking met de ont-
haalouder. 
 
 

17. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van, tech-
nisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur  
(6 maanden) m.i.v. 1 juni 2013 
 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 
 
 
Marijke De Meyer  Els de Turck 
Secretaris  Voorzitter 

 


