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17 november 2015 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 24 november om 18.00 uur  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 aanwe-
zig 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 aan-
tal 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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
 
AGENDA 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
- 
 

Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 14 OKTOBER 2015 

toelichting  

 
 
Interne werking 

2. OVEREENKOMST VAN BEWAARGEVING VAN HET ARCHIEF VAN DE 
BURELEN VAN WELDADIGHEID EN DE COMMISSIES VAN OPENBARE 
ONDERSTAND VAN REGIO OOSTERZELE 

toelichting Het OCMW heeft een overeenkomst afgesloten met het Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen en de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode voor het uitvoeren 
van de schoning, inventarisatie en ontsluiting van het archief van de burelen 
van weldadigheid en de commissies van openbare onderstand van Oosterzele 
en de deelgemeenten.  

De hieronder vermelde archieven zullen bewaard worden in het Rijksarchief te 
Gent: 

http://www.ocmwraadszitting_24_11_2015
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- de Commissie van Openbare Onderstand van Balegem (1908) 1930-1977 

- de Commissie van Openbare Onderstand van Oosterzele (1807) 1938-1979 
(1990) 

- de Commissie van Openbare Onderstand van Gijzenzele (1935-1977) 

- het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand 
van Landskouter (1897) 1908-1977 

- de Commissie van Openbare Onderstand van Scheldewindeke (1887) 1930-
1977 

- het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand 
van Moortsele (1811) 1881-1977 

3.  MONITORING DIENSTVERLENING 

toelichting Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data. Op 
basis hiervan kan er opgevolgd worden of enerzijds de realisatie van de be-
leidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed ver-
loopt zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had vooropge-
steld. 

 
 
 
Financiën  

4. KWARTAALRAPPORT: 3DE  KWARTAAL 2015  

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). 

5. AFWERKING, AANPASSING- EN UITBREIDINGSWERKEN AAN HET AD-
MINISTRATIEF GEBOUW: PROCES-VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLE-
VERING 

toelichting  

6. AFWERKING, AANPASSING- EN UITBREIDINGSWERKEN AAN HET AD-
MINISTRATIEF GEBOUW: PERCEEL: RUWBOUW EN AFWERKING K.W.R. 
– VORDERINGSSTAAT NR.15 BIS EN VORDERINGSSTAAT 16BIS (EIND-
STAAT) 

 

toelichting  

 
 
Sociale dienstverlening 

7. OPVANG VLUCHTELINGEN  

toelichting  
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8. NIEUWE OVEREENKOMST AANGAANDE DE INSTALLATIE EN HET BE-
HEER VAN OPLAADTERMINALS BIJ HET OCMW 

toelichting De netbeheerders, met Eandis als werkmaatschappij hebben in hun rol als so-
ciale leverancier de opdracht om voor haar klanten met een budgetmeter te 
voorzien in een netwerk van oplaadpunten.  

Vanuit deze visie staat er ook in onze organisatie één oplaadpunt. Hiervoor be-
taalt Eandis aan ons bestuur een vergoeding. De voorbije 12 jaar was deze 
vergoeding vooral gebaseerd op de gevraagde personeelsinzet binnen onze 
organisatie. Met de nieuwe oplaadtoestellen waar de klant deze transactie vol-
ledig autonoom kan verrichten, valt dit element grotendeels weg. Bovendien 
zijn de huidige berekeningsmechanismen voor de vergoeding complex. 

Daarom werd een voorstel uitgewerkt dat transparanter is waarbij de vergoe-
ding enerzijds bepaald wordt op basis van het aantal oplaadpunten en hun 
openingsuren en anderzijds op het aantal actieve budgetmeterklanten in onze 
gemeente. 

9. OPSTART ONDERZOEK EN DE ONDERHANDELINGEN MET OCMW ME-
RELBEKE EN AANVERWANTE PARTNERS VOOR HET OPRICHTEN VAN 
EEN PUBLIEK ZORGBEDRJF 

toelichting Gelet op het OCWM-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen,  

artikel 51 § 2 betreffende de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk  

welzijn om het beleid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

 vast te stellen;  

Gelet op het OCWM-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen, titel  

VIII betreffende externe verzelfstandiging en samenwerking, waarin de  

voorwaarden en modaliteiten voor de oprichting van een publieke OCMW  

vereniging vermeld staan; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 16 januari 2015  

betreffende de conceptnota voor de integratie van de openbare centra voor  

maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen waarin de inhoudelijke en  

proces gerelateerde krijtlijnen worden uitgestippeld; 

Gelet op het schrijven van OCMW Merelbeke van 30 juni 2015 waarin een  

principieel akkoord verzocht wordt om de opstart van een publiek zorgbedrijf te  

onderzoeken en de opstartnota ‘Toekomst OCMW Merelbeke’, die als bijlage  

bij dit schrijven is opgenomen; 

Gelet op de verkennende vergadering waarop volgende partners aanwezig  

waren: 

OCMW Merelbeke 

OCMW Melle 

OCMW Oosterzele 

OCMW Destelbergen 

OCWM De Pinte 
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OCMW Sint-Martens-Latem 

OCMW Nazareth 

Provinciaal Zorgcentrum Lemberge 

Gelet op het (gunstig) advies met voorwaarden van het College van  

burgemeester van schepenen in zitting van  20 oktober 2015 waarbij kennis  

genomen wordt van de opstartnota en waarbij men akkoord gaat met de  

opstart van het onderzoek naar en de onderhandelingen met als onderwerp:  

het oprichten van een  publieke OCMW-vereniging bedoeld in Titel VIII,  

hoofdstuk I van het OCMW-decreet voor de exploitatie en het beheer van alle  

(semi-) residentiële zorginstellingen en de thuiszorgdiensten samen met  

OCMW Merelbeke en de andere partners die zich aandienen in het  

samenwerkingsverband; 

Overwegende dat in de conceptnota van de Vlaamse regering noch  

inhoudelijke noch proces gerelateerde krijtlijnen betreffende de zorgtaken van  

de openbare centra voor maatschappelijke welzijn, opgenomen zijn; 

Overwegende dat dankzij de opstart van het traject naar een publiek  

zorgbedrijf expliciet de keuze gemaakt wordt om geen zorgtaken  

over te dragen naar private partners; 

Overwegende de beschreven doelstellingen in de opstartnota: 

1. Garantie van welzijn en zorg voor alle inwoners van het werkingsge-
bied, met  

een specifieke aandacht voor kwetsbare situaties.  

2. Een betere toegankelijkheid tot zorg voor alle inwoners van het  

werkingsgebied tot een ruimer en efficiënter zorgaanbod. 

3. Ieder lokaal bestuur bewaart voldoende autonomie om de zorg te regis-
seren  

of organiseren op diens grondgebied en draagt de financiële gevolgen van de  

gemaakte keuzes. 

4. Een grotere impact op de zorgmarkt zodat deze betaalbaar en toegan-
kelijk  

blijft voor alle inwoners van het werkingsgebied.  

5. Garanderen van verdere tewerkstelling in de streek voor de huidige  

personeelsleden. 

6. Ervaringsuitwisseling,  schaalvoordelen en efficiëntiewinsten realiseren 
door 

samenwerking.  

7. Meer mogelijkheden realiseren om een hogere kwaliteit, expertise en  

specialisatie rond diverse zorgprofielen te verwerven. 
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8. De kosten van de dienstverlening onder controle houden. 

 

Overwegende dat de selectie van de partners gebeurd is door een keuze te  

maken voor publieke partners met een zorgaanbod die geografisch nabij zijn  

en een vergelijkbare schaalgrootte hebben, aangevuld met  

enkele nabije OCMW’s die zich spontaan aangeboden hebben om in dit project  

mee te stappen; 

Overwegende dat bij de opname van zowel thuiszorgdiensten als  

woonzorgcentra in een externe verzelfstandiging, enkel een OCMW-vereniging  

beschreven in afdeling VIII hoofdstuk I in aanmerking komt; 

Overwegende dat aan de raad wordt gevraagd om: 

De voorzitter en secretaris het mandaat te geven het onderzoek naar en de  

onderhandelingen met OCMW Merelbeke en de andere partners die zich  

aandienen in het samenwerkingsverband. 

Als onderwerp voor het onderzoek en de onderhandelingen als volgt vast te  

leggen: het oprichten van een  publieke OCMW-vereniging bedoeld in Titel VIII, 

hoofdstuk I van het OCMW-decreet voor de exploitatie en het beheer van alle  

(semi-) residentiële zorginstellingen en de thuiszorgdiensten. 

 

 
 
Extramurale dienstverlening 

10. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SVK ZUID-OOST-VLAANDEREN 
VZW 

toelichting Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21  

december 2004 waarbij werd beslist om toe te treden tot het Sociaal  

Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen; 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12  

november 2013 waarbij werd beslist om uit de vereniging te treden omdat het  

OCMW geen meerwaarde heeft om verder aangesloten te blijven bij het SVK,  

aangezien er geen betaalbare en kwalitatief aanvaardbare woningen op de  

private woningmarkt gehuurd kunnen worden, niettegenstaande de  

verschillende inspanningen om verhuurders aan te trekken. 

Op dit moment huurt de vzw een woning in de gemeente en dienen er zich  

verschillende opportuniteiten aan tot uitbouw van een aanbod in de gemeente. 

Aan de raad wordt gevraagd de (her)aansluiting bij de vzw goed te keuren. 

 

11. ORGANISATOR KINDEROPVANG: BESPREKING INVULLING VAN GE-
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SUBSIDIEERDE PLAATSEN  

toelichting  

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 

12. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 14 OKTOBER 2015 

 
 
Extramurale diensten 

13. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG  

-  WACHTLIJSTBEHEER POETSDIENST 

 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 
 
 

Els De Turck 
voorzitter 

 

 

 


