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22 augustus 2018 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats 
op dinsdag 04 september om 20:00  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 
 
Omzendbrief (28.06.2018) van de Minister van Maatschappelijk Integratie betreffende: 
-de verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie – 1 juli 2018 
-de verhoging van de toelage toegekend aan de OCMW’s als tussenkomst in de personeelskosten 
bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 
 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 11JUNI 2018 

Interne werking 

2. DECREET LOKAAL BESTUUR 22.12.2017 – AMBTELIJKE INTEGRATIE  
ADJUNCT-ALGEMEENDIRECTEUR – AANSTELLING – KENNISNAME BELSUIT 
GEMEENTERAAD 20.06.2018 

toelichting Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB), artikel 162 en de overgangsbepalingen 
zoals voorzien door DEEL 6, TITTEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581- artikel 589); 
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 18 april 2018 besloot om 
overeenkomstig artikel 583,§1, eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich 
kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur; 
Overwegende dat voor het ambt van algemeen directeur vervolgens twee 
kandidaatstellingen werden ontvangen vanwege beide kandidaten; 
Overwegende dat beide kandidaten eveneens een organisatievoorstel hebben 
ingediend inzake de ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris 
overeenkomst het DLB; dat beide titularissen voorgesteld hebben om overeenkomstig 
artikel 583, §1 de gemeentesecretaris aan te stellen als algemeen directeur bij de 
gemeente en om overeenkomstig artikel 589,§1 de OCMW-secretaris aan te stellen als 
adjunct-algemeendirecteur; 

3. DECREET LOKAAL BESTUUR 22.12.2017 – AMBTELIJKE INTEGRATIE –  
DELEGATIEBESLUITEN  

toelichting Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) artikel 283 en volgende, 

4. RAPPORTERING INTERNE CONTROLE 2017  

http://www.ocmwoosterzele.be/
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toelichting In uitvoering van artikel 100 van het OCMW-decreet wordt u hierbij het rapport over de 
organisatie en werking van het interne controlesysteem in het jaar 2017 voorgelegd.  
Bij interne controle gaat het over het beheersen van een organisatie. Beheersen 
betekent in deze context: in de hand hebben en er de nodige sturing aan geven. 
Interne controle is dus iets waar elke organisatie, al dan niet bewust, dagelijks mee 
bezig is. Een beter woord voor interne controle is dus organisatiebeheersing.  
Naar aanleiding van de oprichting van Audit Vlaanderen en de procedure voor externe 
organisatieaudits heeft Audit Vlaanderen de Leidraad Organisatiebeheersing voor 
lokale besturen ontwikkeld. De leidraad is een uitgebreide gids met doelstellingen rond 
organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning kunnen 
bieden om een systeem van organisatiebeheersing of interne controle uit te bouwen. 
De leidraad biedt een kader voor een degelijke organisatiebeheersing.  
Organisatiebeheersing wordt door het Agentschap Binnenlands Bestuur als onderdeel 
van de Beleids- en Beheerscyclus beschouwd. Een intern controlesysteem (ICS), 
vermijdt dubbel werk en stelt ons bestuur in staat de regelgeving te respecteren.  
Het jaarverslag over 2017 is opgesteld volgens het kader van de Leidraad 
Organisatiebeheersing die is goedgekeurd in zitting van de OCMW-raad van 26 
januari 2016. 

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 vooropgesteld. 

6. GEZAMENLIJKE WEBSITE GEMEENTE EN OCMW – AANSTELLEN VAN DE 
GEMEENTE ALS AANKOOPCENTRALE, GOEDKEUREN BESTEK 
LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE, VASTLEGGEN BUDGET  

toelichting Aangezien de websites van Gemeente en OCMW zullen versmelten tot een nieuwe 
web-app is het OCMW bereid de kosten voor het vernieuwen van de website mee te 
ondersteunen voor een bedrag van € 30 000,00 incl. btw.  
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55 000,00 excl. btw en 
€ 66 550,00 incl. btw.    

7. MASTERPLAN ICT  

toelichting Toenemende automatisering van de kernactiviteiten van het OCMW en de daarbij 
horende investeringen noodzaakt tot een degelijke strategische en operationele 
beheersing van ICT.  
Alles tegelijk inzetten is financieel niet haalbaar. De keuzes worden gemaakt in functie 
van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de optimalisatie van de 
dienstverlening.  
Om hieraan tegemoet te komen is Exemplis aangesteld door de gemeente om een 
Masterplan ICT uit te werken. 
In dit masterplan worden vier uitdagingen vooropgesteld.  
1. Hoe bouwen we een toekomstgericht ICT-fundament voor Oosterzele?  
2. Hoe beheersen we de complexiteit van data en systemen?  
3. Hoe wenden we ICT aan voor maatschappelijke innovatie?  
4. Hoe krijgen we voldoende gekwalificeerde kenniswerkers?  
Concreet stelt men voor om alle sites te verbinden via MPLS-verbindingen (zo kan ook 
de extra optie telecom aangeboden worden na het vervallen van de huidige 
telefooncentrale contracten). Dit zorgt ook nog voor extra mogelijkheden naar 
toegangscontrole, wifi, printers, …  Door dat alles in één netwerk wordt voorzien, 
kunnen er met nieuwe contracten ook betere prijzen bedongen worden en centraal 
beheerd, daar waar nu soms 3 maal kosten of licenties worden aangerekend. 
In het voorstel zitten per gebruiker meegenomen een volledige uitrusting (virtuele 
desktop, thin cliënt, scherm, toetsenbord,…  
De bedoeling is dat naar toekomst alle diensten op gemeentelijk niveau gaan beheerd 
worden en van daaruit naar de verschillende entiteiten gefactureerd.  
Aan de raad wordt gevraagd het Masterplan ICT goed te keuren. 

8. INFORMATIEVEILIGHEID - KOSTENDELING MET GEMEENTE 

 De kosten van de informatieveiligheidsconsulent worden door de provincie aan de  
gemeente volledig gefactureerd. De gemeente verdeelt dan de kosten 
met de verdeelsleutel 2/3 gemeente en 1/3 OCMW. 
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Patrimonium 

9. AKTE AFSTAND ONVERDEELDE HELFT IN VOLLE EIGENDOM AAN 

KERKFABRIEK SINT GANGULFUS 
Toelichting Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 20 december 2017 houdende 

definitief akkoord te gaan met de verkoop/afstand van een perceel landbouwgrond,  

gelegen te Oosterzele en kadastraal gesitueerd 1ste afdeling Windekouter Sectie C  

nr. 490/L aan de kerkfabriek Sint-Gangulfus zodat een einde kan gesteld worden aan  

de onverdeeldheid tegen de prijs van € 20.750,00. 
Sociale dienstverlening 

10. HUIS VAN HET KIND: AANSLUIITNG BIJ HET SAMENWERKINGSVERBAND 

toelichting Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 juni 2018 houdende aansluiting bij  
het samenwerkingsverband Huis van het Kind Zottegem; 
Het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning regelt de  
oprichting van Huizen van het Kind. Een Huis van het Kind is een lokaal  
samenwerkingsverband tussen actoren op het vlak van preventieve  
gezinsondersteuning met het oog op de realisatie van doelstellingen inzake  
preventieve gezinsondersteuning. Een Huis van het Kind huisvest minimaal de  
consulten van Kind en Gezin, ondersteunt verder gezinnen op vlak van  
gezondheidszorg en opvoeding en biedt activiteiten aan die ontmoeting en sociale  
cohesie bevorderen. 
Elk Huis van het Kind heeft een uniek werkingsgebied, dat intragemeentelijk,  
gemeentelijk of intergemeentelijk kan zijn. Met deze beslissing bepaalt de raad  
principieel dat gemeente Oosterzele zal aansluiten bij Huis van het Kind Zottegem. 
Zottegem heeft een goed functionerend Huis van het Kind, Kloosterstraat 40 te  
Zottegem. Zottegem heeft de afgelopen jaren expertise opgebouwd binnen  
preventieve gezinsondersteuning. Gemeenten Sint-Lievens-Houtem, Lierde en Brakel  
sloten reeds aan bij Huis van het Kind Zottegem. Wanneer ook Oosterzele aansluit bij  
Huis van het Kind Zottegem kunnen de inwoners van Oosterzele gebruik maken van  
de faciliteiten van Zottegem en kan de gemeente Oosterzele eventueel verder bouwen  
aan eigen initiatieven met steun van en inspiratie uit Zottegem. 
Geografisch gezien sluit Oosterzele goed aan bij Zottegem. Er is een goede  
bereikbaarheid. Zottegem ligt in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen waar wij reeds in  
verschillende samenwerkingsverbanden zitten en die ook willen uitbreiden. 

11. PROJECTOPROEP ‘GEZINSARMOEDE EFFECTIEF EN EFFICIENT BESTRIJDEN’ 

toelichting Gelet op de projectoproep d.d. 29.06.2018 door de Staatssecretaris voor  
Armoedebestrijding, om gezinsarmoede te bestrijden, met de nadruk op  
kinderarmoede; 
Overwegende dat het OCMW Zottegem dit project wenst te trekken om zo een  
subsidie van € 50 000,00 aan te vragen, maar daarvoor hebben ze een  
werkingsgebied van 50.000 inwoners nodig; 
Overwegende dat zij hun vraag in eerste instantie richten tot de lokale besturen die  
deel uitmaken van het Huis van het Kind van Zottegem, omdat de subsidie zou  
aangewend worden om een overkoepelende regionale coördinator voor het Huis van 
het Kind, aan te stellen; 
Overwegende dat voor 16.08.2018 de aanvraag moest worden ingediend; 

Extramurale dienstverlening 

12. LOKAAL OPVANGINITIATIEF: AFBOUW 

toelichting Gelet op de brief van Fedasil d.d. 2 juli 2018 betreffende de afbouw van het  
individuele opvangnetwerk; 
Er zijn 4 plaatsen door het Agentschap opgezegd. 
De opzegtermijn begint te lopen op 1 juli 2018 en eindigt op 31 december 2018. 
Verder wordt er gevraagd om de volgende plaatsenconfiguratie te behouden en dit  
om maximaal aan de noden van het opvangnetwerk te kunnen voldoen: 
3 x familie van 3 
Concreet zullen volgende locaties verder worden gebruikt als lokaal opvanginitiatief: 
Woning Windekekouter 60 
Woning Windekekouter 62 
Dorp : gelijkvloers appartement (rolstoeltoegankelijk) 
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13. INSPECTIEVERSLAGEN DOOR DEPARTEMENT WELZIJN, 
VOLKSGEZONDHEID & GEZIN  
-DIENST VOOR GEZINSZORG EN ANVULLENDE THUISZORG 
-KINDEROPVANG ORGANISATOR 

toelichting De inspectiebezoeken waren aangekondigd. 
Bij de dienst Gezinszorg was het een thematische inspectie i.v.m. continuïteit en  
flexibiliteit. 

14. RESULTATEN TEVREDENHEIDSMETING 2017 GEZINSZORG 

toelichting Jaarlijks wordt er een tevredenheidsmeting afgenomen bij de cliënten van onze  
dienst gezinszorg met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening. 
De enquête werd opgedeeld in 4 categorieën: 
Gaat over het verrichte werk door de verzorgende 
Gaat over de verzorgende als persoon 
Gaat over de dienst en de dienstverantwoordelijken 
Algemene opmerkingen/suggesties 

15. ORGANISATOR GEZINSOPVANG  - VERMINDERING SUBSIDIEERBARE 
PLAATSEN 

toelichting Kind en Gezin beslist tot vermindering van de subsidie voor inkomenstarief: het  
aantal subsidieerbare plaatsen wordt verminderd van 48 naar 33 plaatsen voor  
inkomenstarief omdat gedurende de 3 opeenvolgende jaren 2015 tot 2017 het  
vereiste minimale bezettingspercentage niet werd behaald.  

16. ORGANISATOR GEZINSOPVANG: AANVRAAG UITBETALING KOSTEN 
RESTAFVAL 

toelichting In het verleden ontvingen de onthaalouders afvalstickers (€ 72) voor hun  
restafval. Aangezien deze zijn weggevallen wordt er voorgesteld om jaarlijks 
2 x 50 euro toe te kennen. Er is nog voldoende budget om deze kost te dragen. 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

Goedkeuring notulen 

17. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 11 JUNI 2018 

Interne werking 

18. PERSONEELSUITSTAP 

Extramurale dienstverlening 

19. ORGANISATOR GEZINSOPVANG: STOPZETTING VERGUNNING 
ONTHAALOUDER 

20. DIENST GEZINSZORG: TIJDELIJKE AANSTELLING VERZORGENDE 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

- verslag MAT van 21 augustus 2018 
 
 
 
 
Els De Turck 
OCMW-voorzitter 

 

 

 
 


