
ons kenmerk:2020/1605 datum 26-8-2020 

Geachte raadsleden 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u voor de eerste maal uit te nodigen 

tot het bijwonen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 03 

september 2020 aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal van het 

gemeentehuis van Dorp 1, 9860, Oosterzele, met onderstaande agenda. Deze vergadering zal conform het 

besluit van de burgemeester van 11 augustus 2020 via videoconferencing plaatsvinden achter gesloten 

deuren. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

Dagorde raad voor 

maatschappelijk welzijn 

Zitting van 3 september 2020 
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OPENBARE ZITTING ACHTER GESLOTEN DEUREN OM REDENEN VAN VOLKSGEZONDHEID 

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 juni 2020 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 

verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 278 van het 

decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de 

redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk 

welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 

gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en 

worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen 

directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Kennisnemen van overzicht federale en Vlaamse Coronasteun voor OCMW’s 

Naar aanleiding van de COVID crisis werkte de federale en Vlaamse overheid enkele maatregelen uit voor 

Coronasteun aan OCMW’s. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de federale en Vlaamse 

Coronasteun voor de OCMW’s. 

3. Principiële goedkeuring met betrekking tot de aanvraag van de Vlaamse subsidie ter ondersteuning 

van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en opdracht aan het vast bureau om de 

subsidieaanvraag verder uit te werken 

De Vlaamse regering voorziet een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen om specifiek in te 

zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. 

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 

• -de koopkracht verhogen van huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies 

leden en die zich daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden; 

• -de lokale economie, die evenzeer sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale 

impuls versterken. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. ICT - Goedkeuren toetreden tot ICT-opdrachtencentrale stad Brugge 

De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT-producten en diensten en biedt 

andere overheden de mogelijkheid hierop beroep te doen. 

Om van de raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de 

opdrachtencentrale van de stad Brugge. 

De vorige raamovereenkomst van de stad Brugge had een omzet van 20 000 000 euro tot 25 000 000 euro 

op jaarbasis over de voorbije jaren (dit betreft de gezamenlijke omzet van alle deelnemers aan de 

overeenkomst). Door het grote succes hebben andere gemeenten, steden, OCMW’s, ziekenhuizen, politie- 

en brandweerzones, Vlaamse en Federale entiteiten alsook een aantal organisaties in het Brusselse en 
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Waalse gewest de weg gevonden naar het raamcontract van de stad Brugge. Zo ook de gemeente 

Oosterzele. 

Dankzij de samenwerking met deze vele partners kunnen zeer competitieve prijzen afgedwongen worden 

bij de huidige leveranciers. Dit contract is gekend in de markt en heeft een zeer goede naam. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

5. ICT - Goedkeuren aankoop exploitatiegebonden ICT-diensten via raamcontract Vlaamse Overheid 

De Vlaamse gemeenschap treedt op als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst 

“Exploitatie-gebonden ICT-diensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen”. 

Om van de raamovereenkomst gebruik te kunnen maken, moet het bestuur toetreden tot de 

aankoopcentrale. 

Deze raamovereenkomst kadert vooral in de ICT dienstverlening ten behoeve van de Vlaamse overheid en 

lokale/provinciale besturen en niet de aankoop van toestellen. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

6. Kennisnemen goedkeuring verlenging en uitbreiding project I CAN in het kader van het ESF project 

490 "Outreach & Activering II" 

Sinds begin dit jaar werken we samen rond het project I CAN.  

Doelstelling van het project bestaat er in om via een outreachende & laagdrempelige manier van 

werken deelnemers te ondersteunen om stappen te zetten naar werk. Het project wordt voor 80% 

gefinancierd via middelen van ESF en het Vlaams Cofinancieringsfond. Als lokaal bestuur voorzien wij 

in een cofinanciering van 10 plaatsen waarvoor wij intekenden. De cofinanciering bedraagt € 

560/plaats/jaar. Het project werd gegund voor twee werkingsjaren, met name 2020 en 2021.  

Via de oproep 490 bood ESF ons de mogelijkheid om onze samenwerking te verlengen voor het 

werkingsjaar 2022 en de mogelijkheid om het aantal plaatsen waarvoor wij intekenden uit te breiden.  

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit punt. 

 ______________________________________________________________________________________  
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