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9 april 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 17 april 2012 om 20.30 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 27 maart 2012 

Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 Mededelingen 
 
- 
 

 
 Financiën 

 
2. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

ereloon architect (schijf 4) factuur VF12/0115:  
4.727,05 euro, incl. BTW. 
Voorstel: betaalbaarstelling. 
 
 

 Interne werking 
 
 

3. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het werk –  
 4de kwartaalverslag 2011. 
Voorstel: kennisneming. 
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4. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het werk –  

 jaarverslag 2011. 
Voorstel: kennisneming. 

 
 

5. Stopzetting van de bevolkingstoegang (WinBv) en overschakeling naar nieuw programma 
WebBv – offerte Cevi 2012/732 
Voorstel: goedkeuring. 

 
 

 Extramurale diensten 

 
6. Dienst voor onthaalouders: nieuw geformuleerde procedure “hoe de adequate bereikbaarheid 

van de leidinggevende of de dienstverantwoordelijke gegarandeerd wordt”. 
Voorstel goedkeuring. 

 
 

7. Dienst voor onthaalouders: aanpassingen in het oude kwaliteitshandboek opgemaakt o.b.v. 
het  Ministerieel Besluit van 12 juni 2001 tot bepaling van de kwaliteitszorg in diensten voor 
opvanggezinnen. 
Gedurende de voorbije periode heeft de dienst voor onthaalouders in dit oude handboek 
aanpassingen gedaan. 
Het betreft aanpassingen naar aanleiding van de inspectie welk plaats had in 2007, 
aanpassingen omwille van nieuw regelgevingen, aanpassingen omdat bepaalde procedures 
niet goed omschreven stonden… 
De belangrijkste aanpassingen zijn gedurende de voorbije periode wel voorgelegd geweest 
aan de OCMW-Raad.   
Gezien wij nu als dienst de aanpassingen hebben afgerond,  wensen wij het integrale 
aangepaste “oude kwaliteitshandboek” nu voor te leggen ter goedkeuring.  
Voorstel: goedkeuring.  

 

8. Dienst voor onthaalouders: nieuw kwaliteitshandboek (deel) opgemaakt op basis van het BVR 
van 6 mei 2011 tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende opvangvoorzieningen + 
Decreet 17/10/2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids-en welzijnsvoorzieningen (BS 
10 november 2003).  
De dienst moet een nieuw kwaliteitshandboek opmaken, op basis van bovenvermelde 
regelgeving, dit in een periode vanaf 2011 -2015.   
De dienst zal alles moeten aanpassen aan het nieuwe besluit.   
Wettelijk ligt vast wat er minimaal moet instaan. M.a.w. nieuwe geformuleerde procedures 
moeten worden uitgeschreven en er zijn items die mogen verdwijnen.   
Hiervan hebben wij als dienst een aantal nieuw geformuleerde procedures uitgewerkt, welke 
reeds zijn voorgelegd in vorige OCMW-Raden en waarop we inspectie krijgen in mei 2012. 
Voorstel: goedkeuring.  
 

9. Dienst voor onthaalouders: aangepast huishoudelijk reglement.  
Voorstel: goedkeuring. 

 

10. Dienst voor onthaalouders: aangepaste onthaalbrochure. 
Voorstel: goedkeuring. 
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BESLOTEN ZITTING 
 

 
 Goedkeuring notulen 
 
 
11. Notulen besloten zitting 27 maart 2012. 

Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 
 

 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal. 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 

 

 


