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23 augustus 2011 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op woensdag 31 augustus 2011 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 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 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
1. Notulen openbare zitting 17 augustus 2011 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 

- 
 

 Overheidsopdrachten 

 

Architect Johan Van Den Driessche geeft toelichting bij de agendapunten  2 en 3. 

 

2. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: definitief 
ontwerp,  lastenboek, kostenraming en vaststellen van de wijze van gunnen 
De werken worden opgedeeld in drie percelen: 
- ruwbouw en afwerking 
- elektriciteit en data 
- verwarming, sanitair en ventilatiesysteem 
De percelen:  elektriciteit en data, verwarming, sanitair en ventilatiesysteem, zullen voorlopig 
enkel bestaan uit een ontwerpnota en raming. 
Voorstel: goedkeuring 

http://www.ocmwoosterzele.be�
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3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: bijzonder bestek 
en raming:  perceel ruwbouw en afwerking. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 

 
 Financiën 
 
4. Beleids- en beheerscyclus (BBC):  samenstelling beleidsdomeinen 

In het kader van de nieuwe wetgeving over de BBC moeten er beleidsdomeinen bepaald 
worden. De beleidsdomeinen vormen het hoogste niveau van de beleidsindeling, die als 
indeling gebruikt wordt voor de voorstelling van het doelstellingenbudget. De samenstelling van 
de beleidsdomeinen gebeurt meestal volgens het organogram of de organisatie van een 
bestuur.  
Het OCMW Oosterzele zal werken met de volgende vier beleidsdomeinen: 
- Algemene financiering 
- Interne werking 
- Sociale dienstverlening 
- Extramurale dienstverlening 
Het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ is een bij wet vastgelegd beleidsdomein.  
Voorstel: vaststelling. 

 

 Thuis- en ouderenzorg 
 
5. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT): organisatie aanvullende thuiszorg  

 
Op 1 januari 2010 is het nieuwe woonzorgdecreet in werking getreden. De prioritaire 
doelstelling van de decreetgever is het creëren van een kwaliteitsvol zorgcontinuüm voor de 
zorgbehoevende. Daarenboven speelt het decreet ook in op nieuwe tendensen in de zorg en 
wil het zorg op maat aanbieden.  
Daardoor wijzigen er een aantal zaken voor de thuiszorgdiensten. 
De opdrachten schoonmaakhulp, karweihulp en professionele oppashulp (laatste twee zijn 
facultatief) worden decretaal geïntegreerd in de diensten voor gezinszorg, onder de nieuwe 
benaming gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 
Aan de raad wordt voorgesteld om de bestaande poestdienst (16,5 vte) volledig over te 
hevelen naar de (erkende) DGAT. De karwijdienst wordt voorlopig niet overgeheveld. 
Dit betekent dat voor de prestaties door deze medewerkers in de aanvullende thuiszorg alle 
verplichtingen uit het woonzorgdecreet van toepassing zijn: kwaliteitshandboek, jaarlijkse 
huisbezoeken, BEL-score, verplichte Vlaamse bijdrageschalen vanaf 2013, controle inspectie 
van dossiers en prestaties, diplomavoorwaarden, werkingsprincipes woonzorgdecreet, 
Vesta,…  
Deze verplichtingen waren tot op heden enkel van toepassing op de dienst gezinszorg. 
 
Voordeel van deze erkenning is dat de prestaties van dit personeel in aanmerking zullen 
komen voor de maximumfactuur in de thuiszorg. In de toekomst zullen wij als erkende DGAT 
mee kunnen participeren binnen de woonzorgnetwerken. 
Voorstel: goedkeuring. 

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 

 Goedkeuring notulen 
 

6. Notulen besloten zitting 17 augustus 2011 
Voorstel: goedkeuring 



 
OCMW-raadszitting van woensdag 31 augustus 2011 Pagina 3 van 3 
 

 
 

 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 
 


