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1 juni 2018 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats 
op maandag 11 juni 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 
 
- 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 3 MEI 2018 

Voorstel 
besluit 

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 

Interne werking 

2. ECOCHEQUES 2018 – OCMW MEDEWERKERS 

toelichting Op 31 mei 2013 werd het Vlaams intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de 
socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA4).  Het akkoord 
kwam tot stand tussen de sociale partners, m.n. de representatieve vakorganisaties, 
de Vlaamse regering en de VVSG.  Met dit akkoord willen de sociale partners, in 
navolging van de private sector, inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in 
(bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en 
arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten. 
Om verschillende redenen zetten niet alle besturen de reguliere middelen (maximaal) 
in. Dat zorgt ervoor dat er nog een saldo overblijft dat we kunnen herverdelen onder de 
besturen . Deze restmiddelen moeten ingezet worden voor koopkrachtverhogende 
maatregelen voor het personeel. 
Het OCMW Oosterzele heeft recht op € 2.967,79 restmiddelen VIA4. 
Er is op 8 november 2017 een protocol afgesloten met de vakorganisaties. 
 

Financiën 

3. JAARREKENING 2017 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 175, artikel 254 en artikel 
255;  
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 1/10/2010 betreffende de modellen en nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

4. JAARVERSLAG 2017  

toelichting Jaarlijks inventariseert het OCMW een compleet overzicht van haar werking onder de 
vorm van een jaarverslag. Het jaarverslag biedt een compleet overzicht van het 
sociaal hulpaanbod van het OCMW. Het is een gedetailleerde weergave van alle 
OCMW-diensten, meer bepaald de thuiszorg, de sociale dienstverlening, de 
kinderopvang en de interne werking. 

Sociale dienstverlening 

5. LOKAAL OPVANGINITIATIEF: OPZEG CONVENTIE 44025/2 DORP 46/3 

toelichting De federale regering heeft op 24 maart 2018 een beslissing genomen betreffende de 
afbouw van het aantal opvangplaatsen. Er zal worden overgegaan tot de sluiting van  
6 454 opvangplaatsen. Het gaat zowel over plaatsen in collectieve centra als 
individuele opvangplaatsen van de OCMW’s. 
Wat betreft de collectieve opvang, voorziet het plan de sluiting van 9 tijdelijke centra, 
met een totaal van 2 854 plaatsen.  
Na de stijging van het aantal asielaanvragen in 2015, kende België een even 
belangrijke daling in het aantal aankomsten. 
Middels deze nieuwe afbouw probeert de regering de ‘structurele’ opvangcapaciteit, 
met name die van voor 2015, terug te vinden in 2019 (minder dan 17 000 plaatsen). 
Net zoals bij de opbouw van het opvangnetwerk in 2015-2016, wordt in het huidige 
afbouwplan voorrang gegeven aan vrijwillige sluitingen van LOI’s door de OCMW’s. 
Een vrijwillige sluiting van LOI-plaatsen is geen vrijstelling voor een gedwongen sluiting 
van plaatsen. Uiteraard brengt het Agentschap deze sluiting wel in rekening bij het 
bepalen van een eventuele gedwongen sluiting. 
Aan de raad wordt gevraagd om de overeenkomst van 16 november 2009 tussen het 
Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers en het OCMW van Oosterzele 
met nr. 44025/2 voor 1 opvangplaats Dorp 46/3 vrijwillig op te zeggen. 

Extramurale dienstverlening 

6. GOEDKEURING OVEREENKOMST BRUIKLEEN VOERTUIG VOOR DE MINDER 

MOBLIELENCENTRALE OCMW OOSTERZELE 
Toelichting In de raad van 30 oktober 2017 werd principiële goedkeuring verleend om een 

overeenkomst af te sluiten met Special Ad bvba. 
Gelet op het feit dat OCMW Oosterzele gratis een voertuig ter beschikking kan krijgen 

voor de duur van vier jaar; 
Gelet op het feit dat Special AD het voertuig financiert door middel van advertentie-

inkomsten en hiermee alle kosten betaalt die voortvloeien uit de aankoop van het 

voertuig. 
Gelet op de voorliggende overeenkomst bruikleen voertuig; 

 

BESLOTEN ZITTING 
 

Goedkeuring notulen 

7. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 3 MEI 2018 

Extramurale dienstverlening 

8. DIENST GEZINSOPVANG: TEN LASTE NEMEN MODULE ‘KENNISMAKEN MET 
DE GEZINSOPVANG’ VOOR KANDIDAAT ONTHAALOUDER 

9. BEKRACHTIGING BESLSSING VAN DE VOORZITTER OM ADVOCAAT TE 
MACHTIGEN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN TEGEN DE BESLISSING 
VAN DE ARBEIDSRECHTBANK HOUDENDE WEIGERING VAN HET LEEFLOON 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

Els De Turck 
voorzitter 


