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20 januari 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 28 januari 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 
bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 

 Mededelingen 
 
- 

 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 12 NOVEMBER 2013 

toelichting  

2. NOTULEN OPENBARE ZITTING 17 DECEMBER 2013 

toelichting  

 
 
Interne werking 

3. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK - VERSLAGEN :  2DE EN 3DE KWARTAAL 

2013  

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 2de en 3de kwartaal 2013; 

4. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK – JAARACTIEPLAN 2014  

toelichting Gelet op de Codex Welzijn op het werk, Titel I, Hoofdstuk 3 art.11; 

http://www.ocmwoosterzele.be
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Gelet op het feit dat het jaaractieplan 2014 besproken is in het gemeentelijk 
Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 13 november  2013; 

5. PERSONEEL: VERVANGINGSDAGEN FEESTDAGEN IN 2014  

toelichting Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen; 
Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 
In 2014 vallen er drie feestdagen in het weekend: 1 november (zaterdag), 2 
november (zondag) en 15 november (zaterdag);  
Er moet voor deze feestdagen een vervangingsdag worden voorzien. In de 
rechtspositieregeling is als algemeen principe vooropgesteld dat als een 
feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag deze dag vervangen 
wordt door een andere al dan niet vrij te kiezen dag, zoals bepaald door de 
raad. 

 
 
Financiën 

6. OCMW-JAARREKENING PER 31 DECEMBER 2012 

toelichting Op 2/7/2013 stelde de OCMW-raad van Oosterzele de jaarrekening 2012 vast. 
Bij besluit van 14/01/2014 keurde de gouverneur de jaarrekening 2012 van 
Oosterzele goed. 
Het besluit van de provinciegouverneur wordt aan de OCMW-raad 
medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende vergadering. 
 

 
 
Overheidsopdrachten 

7. AFWERKING, AANPASSINGS- EN UITBREIDINGSWERKEN AAN HET 
ADMINISTRATIEF GEBOUW: OFFERTE GRANOX BVBA: M.B.T. DE 
PLAATSING VAN KABELS IN DE BORSTWERING VAN DE 
VLUCHTTERRASSEN EN VOOR EEN HANDGREEP AAN DE MUUR 
LANGS DE TRAP 

toelichting In het kader van de veiligheid is het aangewezen om kabels te plaatsen aan de 
borstweringen van de twee verdiepingen en een handgreep aan de muur langs 
de trap in het gebouw. 
De totale prijs bedraagt 2.832,73 euro incl. BTW.  

8. OPDRACHT BIJ WIJZE VAN ONDERHANDELINGSPOCEDURE ZONDER 
BEKENDMAKING 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, 7° en 26 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen 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 handelingsprocedure zonder 
bekendmaking toe te passen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

Gelet op artikel 105 en volgende van het uitvoeringsbesluit van 15 juli 2011 in 
verband met de bijzondere bepalingen betreffende de 
onderhandelingsprocedure en op het KB van 14 januari 2011; 
Gelet op het ontwerp van  bestek met vermelding van een geraamd bedrag 
van 84.000 euro op basis van  het boekjaar 2013; 
Overwegende dat er voldoende middelen voorzien zijn in het goedgekeurde 
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budget 2014;  
Overwegende dat de uitvoering van voormelde opdracht nodig is voor de 
continuïteit 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; 

 
 
Sociale dienstverlening 

9. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG  

GEBRUIKERSTEVREDENHEIDSMETING 

toelichting Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en later wijzigingen, bijlage 
I, artikel 4, 17°; 
 
De dienst peilt op een systematische wijze naar de mate van tevredenheid van 
het gebruikerssysteem over de aangeboden hulp- en dienstverlening in al haar 
facetten, binnen een context van maatschappelijk aanvaardbare hulp- en 
dienstverlening. Minstens jaarlijks wordt een verantwoorde uitgevoerd voor de 
gezinszorg en minstens tweejaarlijks voor de aanvullende thuiszorg.’ 
Overwegende de voorliggende conclusies van de tevredenheidsmeting waaruit 
kan weerhouden wordt dat: 
 

 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 

10. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 12 NOVEMBER 2013 

11. NOTULEN BESLOTEN  ZITTING 17 DECEMBER 2013 

 
 

 
Extramurale diensten 

12. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS 
-OVERBEZETTING  4DE KWARTAAL 2013 
-OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (3DE 
KWARTAAL 2013 EN 4DE  KWARTAAL 2013) 

13. FUNCTIONEREN VAN DE ONTHAALOUDER EN GEVAARSITUATIE  

14. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: 
BEKRACHTIGING HALFTIJDSE AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH 
BEAMBTE SCHOONMAAK (GESCO) -  CONTRACT BEPAALDE DUUR  
(3 MAANDEN) M.I.V. 23 DECEMBER 2013 

 
Sociale dienstverlening 

15. TEWERKSTELLING ART.60§7  

 
Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
Marijke De Meyer  Linda De Vos 
secretaris  plaatsvervangend voorzitter 
 


