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11 augustus 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 19 augustus 2014 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 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  Fedasil van 01 juli 2014 voor de lokale opvanginitiatieven: forfaitaire bedragen 

2014 en beheer van overeenkomsten en opvangplaatsen 
 
 
 

 Goedkeuring notulen 
 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 14 JULI 2014 

toelichting  

 
 
 

Overheidsopdrachten 
 

2. OPDRACHT BIJ WIJZE VAN ONDERHANDELINGSPOCEDURE MET BE-
KENDMAKING (BEPERKTE PROCEDURE) VOOR HET UITVOEREN VAN 
DIENSTEN: LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet, artikel 51 § 1 en  artikel 52, tweede lid, 12°; 

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 vooral het artikel  3, 8° en 26 betreffende de 
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overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, le-
veringen en diensten en de koninklijke besluiten van 15 juli 2011  en 14 januari 
2013 waarin de mogelijkheid voorzien is om voor deze opdracht inzake leveren 
van warme maaltijden aan huis, de onderhandelingsprocedure met bekendma-
king toe te passen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering  

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde op-

drachten voor werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 15 juli 2011 in verband met de bijzondere 
bepalingen betreffende de onderhandelingsprocedure en op het KB van 14 ja-
nuari 2011; 

Gelet op het ontwerp van  bestek met vermelding van een geraamd bedrag 
van 224.000 euro op basis van het boekjaar 2013 en 2014; 

Overwegende dat er voldoende middelen voorzien zijn in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019;  

Overwegende dat de uitvoering van voormelde opdracht nodig is voor de con-
tinuïteit van de dienstverlening en kadert binnen de doelstelling, met name het 
creëren van mogelijkheden voor ouderen om zolang mogelijk zelfstandig en 
gezond thuis te kunnen blijven wonen. 

 
 
 

 Interne werking 
 

3. 
 BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 – STAND VAN ZAKEN 

toelichting  De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
meet- en rapportsystemen en stuurt bij waar nodig. Belangrijk is dat op regel-
matige basis de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en het budget 
worden opgevolgd. 

4. KLACHTENBEHANDELING: JAARLIJKSE RAPPORTERING 

toelichting Jaarlijks maakt de klachtencoördinator een verslag op van de behandelde 
klachten. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag. 
Hierbij worden alle privacygegevens weggelaten. Het is de inhoud van de 
klacht die belangrijk is. Het verslag maakt melding van de binnengekomen 
klachten en de wijze van de behandeling van deze klachten.  

Het reglement is in werking getreden vanaf 01 september 2013 en wordt ge-
evalueerd na 1 jaar. 

 
 
 
 

 Sociale dienstverlening 
  

5. SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE:  SUBSIDIE 2014 TER BEVORDERING 
VAN DE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS 
VAN DE DIENSTVERLENING VAN OCMW’S – PRINCIPIELE BESTEDING 
TOELAGE 

toelichting Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en 
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sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014 (publicatiedatum 29 

april 2014). 

 
 
 
 

 Extramurale dienstverlening 
 

6. PERSONENALARMTOESTELLEN 

toelichting Het OCMW besteedt aandacht aan het maximaliseren van de inkomsten en 
een actie (3.1.2.) uit de meerjarenplanning is een studie uitdoofscenario perso-
nenalarm toestellen. 

7. AANVRAGEN BIJKOMENDE UREN DGAT - PRINCIEPSBESLISSING  

toelichting Het OCMW heeft de intentie om samen te werken voor de dienst gezinszorg 
met andere OCMW (’s) omdat we momenteel geen 10 VTE verzorgende te-
werkstellen (15.360 uren op jaarbasis presteren). Daarnaast vragen we ook 
proactief om het urencontingent uit te breiden vanaf 2015 tot 15.360 uren  
(momenteel 11.850 subsidiabele uren). De officiële aanvraag zal via de 
Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) gebeuren.  

 
 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
 

 Goedkeuring notulen 
 

8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 14 JULI 2014 

toelichting  

 
 
 

 Interne werking 
 

9. SPORTIEVE , CULTURELE EN EDUCATIEVE PERSONEELSUITSTAP 

 
 

 
 Sociale dienstverlening 
 

10. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING 

ART. 60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE 

TERBESCHIKKINGSTELLING GEMEENTE  - BEKRACHTIGING 

11. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING 

ART. 60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE 

TERBESCHIKKINGSTELLING GEMEENTE - BEKRACHTIGING 
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 Extramurale diensten 
 

12. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS 

-OVERBEZETTING  2DE KWARTAAL 2014 

-OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (1STE   
KWARTAAL 2014 EN 2DE  KWARTAAL 2014) 

 
 
 

 
  
 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marijke De Meyer  Els De Turck 

secretaris  voorzitter 


