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29 april 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op woensdag 7 mei 2014 om 20u15  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 bepa-
lingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
- Omzendbrief BB 2014/3 van Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnen-

lands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel  betreffen-
de de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen 
 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 25 FEBRUARI 2014 

toelichting  

 
 
Interne werking 

2. KENNISINEMING ONTSLAG GAÊTANE MAES, RAADSLID 

toelichting  

3. GOEDKEURING AKTE INZAKE SCHENKING LOT 3 EN REGULARISATIE 
ONDERGRONDSE INNEMING AQUAFIN 

toelichting De ontwerp akte ligt ter inzage met het oog op de goedkeuring ervan inzake: 

-de kosteloze afstand van een perceeltje grond door mevrouw Verstraete aan 
het OCMW ( lot 3 op het bijgevoegde metingsplan) 

-de bekrachtiging van de akte verleden door notaris Laloo dd. 27 september 
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2006 inzake de ondergrondse inneming en vestiging van erfdienstbaarheid ivv 
Aquafin (zie idem akte van notaris Laloo dd. 26 juni 2006 tussen het OCMW en 
Aquafin) welke verkeerdelijk door de echtgenoten Stevens-Verstaete werd toe-
gestaan op grond eigendom van het OCMW zoals blijkt uit het bijgevoegde 
metingsplan van 23 november 2013. 

Volgens art. 52 is het de bevoegdheid van de OCMW-raad om een schenking 
te aanvaarden. 

4. VRAGENLIJST TER UITVOERING VAN DE MINIMALE VEILIGHEIDSNOR-
MEN EN VEILIGHEIDSVERSLAG 

toelichting De OCMW’s zijn een instelling van Sociale Zekerheid. Dit brengt voor de 
OCMW’s de wettelijke verplichting mee tot integratie in de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid. In dit kader moeten wij een aantal zaken inzake veilig-
heid respecteren. 

De veiligheidsconsulent moet verplicht de volgende verslagen doorsturen naar 
de POD Maatschappelijke integratie: 

-de jaarlijkse vragenlijst ter uitvoering van de minimale veiligheidsnormen 

-het jaarlijks veiligheidsverslag  

5. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BE-
SCHERMING OP HET WERK - VERSLAGEN :  4DE KWARTAAL 2013 EN 
1STE KWARTAAL 2014 

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 het voorliggende verslagen van het 4de kwartaal 2013 en 1ste kwartaal 
2014; 
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken worden in het gemeentelijk Bij-
zonder Onderhandelingscomité d.d. 6 mei; 

6. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE & BESCHERMING 
OP HET WERK - JAARVERSLAG 2013 EN JAARACTIEPLAN 2014 

toelichting Gelet op De Codex Welzijn op het werk; 
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2013 van de gemeenschappelijke inter-
ne dienst voor preventie en bescherming op het werk ; 
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken worden op het gemeentelijk 
Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 6 mei; 

 
 
 
Financiën 

7. KWARTAALRAPPORT: 1STE KWARTAAL 2014  

toelichting  Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de gewes-
telijk ontvanger 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. 
Overwegende dat men in dit rapport een overzicht van de budgetten per be-
leidsdomein terugvindt,  zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de mate 
van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand betref-
fende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de belang-
rijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. Tot slot wordt er stil gestaan bij 
de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 
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Overheidsopdrachten 

8. SAMENAANKOOP DOOR DE GEMEENTE, AGB EN HET OCMW VAN   
STOOKOLIE – GUNNING  

toelichting  De gemeente Oosterzele is aangeduid om in naam en voor rekening van het 
OCMW op te treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende 
tot het aanduiden van een leverancier voor stookolie. 

9. ELEKTRICITEIT: OFFERTE M.B.T. AANPASSINGSWERKEN VERHUIS 
PWA/DOO  

toelichting Door de verhuis van de PWA/DOO naar het OCMW moeten er een aantal 
aanpassingswerken gebeuren in het gebouw.  
Overwegende dat de budgetten voorzien zullen worden in een eerstvolgende 
budgetwijziging, meer bepaald een nieuwe investeringsenveloppe. 

10. ONDERHOUDSCONTRACTEN GASWANDKETEL EN LUCHTGROEP 

toelichting  Gelet op de voorliggende offerte van All Technics Engineering bvba met be-
trekking tot het onderhoud van de gaswandketel en de luchtgroep. 

 
 
 
 
Sociale dienstverlening 

11. ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDHULPBEMIDDELING: JAARVER-
SLAG 2013 

toelichting Instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning 
jaarlijks een jaarverslag inclusief basisregistratie aan de Vlaamse overheid be-
zorgen. Vanaf 2014 moeten deze documenten enkel nog elektronisch aange-
leverd worden voor 31 maart. Het jaarverslag is inmiddels goedgekeurd door 
de overheid. 

12. SAMENWERKINGSVERBANDEN SCHULDBEMIIDDELING CAW 

toelichting Gelet op het schrijven van het CAW dd.02/04/2014 waarin wordt gevraagd aan 
de OCMW’s van de regio om de deelname aan het samenwerkingsverband 
rond schuldbemiddeling formeel te bevestigen; 
Om een geldige erkenningsaanvraag te kunnen indienen moeten alle actoren 
wel formeel deel uitmaken van het samenwerkingsverband.  
Gelet op het feit dat er tevens een “Lerend Netwerk” werd opgericht waaraan 
de maatschappelijk werkers van de werkvloer deelnemen om ervaringen bin-
nen de schuldhulpverlening uit te wisselen;  
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;  

 
 
 
Extramurale dienstverlening 

13. SOCIALE TOELAGEN 2013 

toelichting De volgende toelagen zijn uitbetaald in 2014 (periode 2013): 
Inkomensgarantie: 3.400 euro (34 gerechtigden) 
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66% handicap: 11.330 euro (206 gerechtigden) 
Mantelzorg cat. 1: 15.937 (60 gerechtigden) 
Mantelzorg cat.2: 26.565 euro (164 gerechtigden)  
Palliatieve thuiszorg: 3.600 euro (12 gerechtigden) 

14. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: JAARVERSLAG 
2013 EN JAARPLANNING 2014 

toelichting Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, inzonderheid op art.4; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woon-
zorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, inzon-
derheid op art.7: jaarlijks voor 15 april bezorgt de erkende dienst voor gezins-
zorg en aanvullende thuiszorg aan het agentschap: het jaarverslag van het 
voorbije jaar en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar; 
 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 

15. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 25 FEBRAURI 2014 

toelichting  

 
 
Interne werking 

16. ZIEKTEVERZUIM 2013 

toelichting  

17. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: VERLENGINGEN  
AANSTELLINGEN VAN VERZORGENDEN EN TECHNISCH BEAMBTEN 
SCHOONMAAK (GESCO) 

toelichting  

 
 
 

 
 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
Marijke De Meyer  Els De Turck 
secretaris  voorzitter 

 

 


