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20 oktober 2017 

 

Aan de raadsleden 

 

Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 30 oktober om 20:30  in de raadzaal van het OCMW, Gootje 2,  
9860 Oosterzele. 

 

 Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerder-
heid 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 

 

 

De heer Johannes Goens, projectleider Special Ad bvba, is uitgenodigd om het project te 
komen toelichten (agendapunt 6). 

 

 

Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 7 SEPTEMBER 2017 

toelichting  

 

http://www.ocmvoosterzele.be
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Financiën 

2. RAAMOVEREENKOMST “POSTDIENSTEN VLAAMSE LOKALE BESTU-
REN” VAN VVSG VZW – BEKRACHTIGING BESLISSING VOORZITTER 

toelichting De markt van brievenpostdiensten in België is volledig vrijgemaakt sedert 1 
januari 2011, dit ingevolge de Europese Postrichtlijn van 2008. Dit heeft tot 
gevolg dat de aanbestedende overheden alle brievenpostdiensten in mede-
dinging moeten stellen. 

Elk lokaal bestuur afzonderlijk moet onderzoeken via welke procedure inzake 
overheidsopdrachten en met welke instrumenten het aan deze reglemente-
ring zal beantwoorden. 

VVSG vzw heeft de intentie, zoals meegedeeld met brief van VVSG vzw dd. 
11 september 2017, om als aankoopcentrale in de zin van artikelen 2, 6°, a), 
2, 7°, a) en 47 van de wet van 17 juni 2016 een overheidsopdracht voor dien-
sten met als voorwerp “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale be-
sturen” bij wijze van een raamovereenkomst te plaatsen ten behoeve van 
Vlaamse lokale besturen. Daarbij zou(den): 

-de raamovereenkomst worden geplaatst, gegund en gesloten door VVSG 
vzw als aanbestedende overheid/aankoopcentrale; 

-de raamovereenkomst wordt opgedeeld in percelen in functie van de regio 
(per provincie) en het voorwerp van de postdienst (“dagelijkse nationale en 
internationale zendingen” enerzijds en “niet-geadresseerde huis-aan-
huiszendingen anderzijds”). Per perceel zou een dienstverlener worden aan-
gesteld;  

-na gunning en sluiting van de raamovereenkomst, de respectievelijke perce-
len worden gesloten tussen de Vlaamse lokale besturen en de respectievelijk 
per perceel aangestelde dienstverlener in functie van de percelen waarvoor 
de Vlaamse lokale besturen zich respectievelijk hebben opgegeven; 

 

 

 

Interne werking 

3. HOSPITALISATIEVERZEKERING: BEKRACHTIGING BESLISSING VAN 
DE VOORZITTER OM UIT HET RAAMAKKOORD (FDP/AG INSURANCE) 
TE STAPPEN EN OM EEN EIGEN PROCEDURE OP TE STARTEN INZA-
KE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING 

toelichting In 2016 werd, door een beslissing van het Beheerscomité van de DIBISS, 
de lopende overeenkomst met Ethias verlengd tot 21/12/2017. 

Er moest dus een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven worden en in-
gevolge de integratie van de federale GSD van DIBISS naar de Federale 
Pensioendienst (FPD), heeft de Pensioendienst in april 2017 deze opdracht 
uitgeschreven. 

Het contract tussen RSZPPO en Ethias werd ondertussen opgezegd door 
de Federale Pensioendienst en dit contact bestaat vanaf 1/1/2018 niet meer. 
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Drie maatschappijen (AXA, Ethias en AG Insurance) hebben een offerte in-
gediend en op 31 juli 2017 werd de opdracht definitief gegund aan AG Insu-
rance op basis van het enige gunningscriterium, nl. de kostprijs. 

4. TOEKENNING ECOCHEQUES 2018 – PRINCIPIELE GOEDKEURING 

toelichting Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de 
social profit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4). Met 
dit akkoord willen de sociale partners, in navolging van de private sector, in-
zetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen 
gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden 
voor het personeel in deze diensten. 

We hebben de aanvraag ingediend voor de restmiddelen VIA4 (verhoging 
van de koopkracht van de individuele medewerkers). 

Het OCMW Oosterzele ontvangt een bedrag van € 2.967,79 dat wordt uitbe-
taald in de loop van april 2018.  

Om de middelen effectief te ontvangen hebben we ten laatste op 31 decem-
ber 2017 een ondertekend protocol nodig. 

 

5. 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 
beleidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed 
verloopt zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had voor-
opgesteld. 

SOCIALE DIENSTVERLENING 

6. SPECIAL AD BVBA – PRINCIPIELE GOEDKEURING 

toelichting Het aangaan van een overeenkomst met Special Ad bvba maakt het mogelijk 
om kosteloos beroep te kunnen doen op een voertuig dat voor meerdere 
doeleinden kan ingezet worden. 

Het voertuig wordt gratis ter beschikking gesteld van het OCMW voor de duur 
van vier jaar; 

Special AD financiert de voertuigen door middel van advertentie inkomsten. 

Special AD betaalt alle kosten die voortvloeien uit de aankoop van het voer-
tuig en het OCMW Oosterzele zelf dient in te staan voor inschrijving van het 
voertuig, de verzekering, onderhoud en herstelling, technische controle, ban-
den, brandstoffen, belastingen...; 

7. HERVORMING VAN HET PWA-STELSEL NAAR EEN NIEUW INSTRU-
MENT “WIJK-WERKEN” 

toelichting Vanaf 1 januari 2018 gebeurt de toeleiding van werkzoekenden naar wijk-
werken vanuit de VDAB. De toeleiding van leefloongerechtigden naar wijk-
werken gebeurt vanuit het OCMW.  De toeleiding gebeurt naar de organisator 
wijk-werken die actief is voor de gemeente waar de wijk-werker gedomicili-
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eerd is. 

Werkzoekenden (inclusief leefloongerechtigden) die dus nood hebben aan 
een zeer laagdrempelige opstap bij opvang van een traject naar werk, zullen 
in de toekomst die opstap kunnen nemen via gebruik van het nieuwe active-
ringsinstrument “ wijk-werken”. 

In samenwerking met de VDAB en de huidige PWA’s wil Streekoverleg Zuid-
Oost-Vlaanderen komen tot een regio dekkende invulling van Wijk-werken. 
Dit sluit aan met de ambities van Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen zoals 
geformuleerd in haar ESF-project “Versterkt streekbeleid”. Hierin zijn ook ac-
ties opgenomen rond de hervorming van PWA naar Wijk-werken. 

Aangezien de gemeente Oosterzele thuishoort in het Regionaal Landschap 
van de Vlaamse Ardennen en onder het werkingsgebied van Streekoverleg 
Zuid-Oost-Vlaanderen valt, wenst de gemeente een samenwerkingsverband 
aan te gaan met andere lokale besturen binnen dit werkingsgebied. 

 

 

 

EXTRAMURALE DIENSTVERLENING 

8. OPROEP TOT DE VORMING VAN EERSTELIJNSZONES -STAND VAN 
ZAKEN 

toelichting Op 7 juli ontvingen de lokale besturen (gemeenten én OCMW's) van minister 
Vandeurzen de oproep tot de vorming van de eerstelijnszones. Dit kadert in 
de al langer aangekondigde reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg. Uit 
de rondzendbrief blijkt dat de lokale besturen verplichte partners zijn bij de 
opstart van de eerstelijnszones. Het formele engagement hiervoor wordt en-
kel gevraagd aan het gemeentebestuur. Omdat we verwachten dat de toe-
komstige eerstelijnszones een invloed zullen hebben op de OCMW-
dienstverlening, is het echter van cruciaal belang dat het gemeentebestuur 
ook het OCMW hierin betrekt. Bij het aangaan van een engagement raden we 
dan ook aan dat het gemeentebestuur de visie van het OCMW over de eer-
stelijnszorg aftoetst.  

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

Goedkeuring notulen 

9. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 7 SEPTEMBER 2017 

 

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone
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 Interne werking 

10. STAND VAN ZAKEN KWR/OCMW 

 

 SOCIALE DIENSTVERLENING 

11. OPTREDEN IN RECHTE VOOR HET OCMW – AANSTELLING RAADS-
MAN – BEKRACHTIGING AANSTELLING 

 

 

 EXTRAMURALE DIENSTVERLENING 

12. BEKRACHTIGING AANSTELLING - POETSDIENST 

 

 

 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 

Els De Turck 

voorzitter 

 

 

 

 

 


