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18 januari 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op donderdag 26 januari 2012 om 20u30 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 19 december 2011 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 
-Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en 
Provinciale Besturen: Omzendbrief BB 2011/5 besluit van 14 oktober 2011 van de Vlaamse 
Regering inzake onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de 
provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de OCMW’s, de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen 
 
-Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie betreft toeleiding van 
prioritaire doelgroepen naar gratis energiescans en sociale dakisolatieprojecten 
 

 
 Financiën 

 
 

2. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: ereloon architect 
(schijf 3) nazicht van de offertes van ruwbouw en afwerking: 2.147,19 euro, incl. BTW 
Voorstel: betaalbaarstelling 

 
 

 Overheidsopdrachten 
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3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Mededeling stand van zaken 
Voorstel: kennisneming 

 
 Sociale dienstverlening 

 
4. Verlenging huurovereenkomst (noodwoning of vlottende woning) Korenbloemstraat 4 tussen 

de CBVB Merelbeekse Sociale Woningen en het OCMW 
Voorstel: bekrachtiging 

 
5. Contingent 2012 verhoogde toelage van de staat aan de OCMW’s voor de aanwerving van 

leefloon- en steungerechtigden met toepassing van artikel 60§7, van de organieke wet van 8 
juli 1976, die ter beschikking worden gesteld van sociale economie-initiatieven. 
Gelet op het KB van 3 december 2009 tot wijziging van het KB van 11 juli 2002 houdende 
toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de OCMW’s voor specifieke initiatieven, 
gericht op de inschakeling binnen de sociale economie. 
De POD Maatschappelijke Integratie vraagt of wij hetzelfde contingent 2011 voor het jaar 2012 
in het kader van een verhoogde toelage van de staat aan de OCMW’s voor de aanwerving van 
leefloon- en steungerechtigden met toepassing van artikel 60 § 7 , van de organieke wet van 8 
juli 1976, die ter beschikking worden gesteld van sociale economie-initiatieven wensen te 
behouden. 
Er is een aanvraag gericht om het contingent 2011 (namelijk 2 arbeidsplaatsen) te behouden 
voor 2012. 
Voorstel: bekrachtiging 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
6. Notulen besloten zitting 19 december 2011 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Dienst voor onthaalouders 
 
 

7. Overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen ( 3de en 4de  kwartaal 2011) 
Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Personeel 
 

8. Verlenging tijdelijke aanstelling, medewerkster van de dienst aanvullende thuiszorg in halftijds 
gesco-verband met ingang van 17 februari 2012 voor 6 maanden. 
Voorstel: goedkeuring 
 

9. Verlenging tijdelijke aanstelling, medewerkster van de dienst aanvullende thuiszorg in halftijds 
gesco-verband met ingang van 1 maart 2012 voor 6 maanden. 
Voorstel: goedkeuring 
 

10. Bijkomende tijdelijke aanstelling, medewerkster van de dienst aanvullende thuiszorg in halftijds 
gesco-verband met ingang van 1 februari 2012 voor 6 maanden. 
Voorstel: goedkeuring 
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11. Aanstelling, medewerkster van de dienst aanvullende thuiszorg in halftijds gesco-verband met 
ingang van 9 januari 2012 voor 6 maanden.  
Voorstel: bekrachtiging 
 

12. Aanstelling, verzorgende in voltijds contractueel verband.  
Voorstel: goedkeuring 
 

13. Aanstelling, verzorgende in halftijds contractueel verband. 
Voorstel: goedkeuring 
 

14. Aanstelling, verzorgende in voltijds contractueel verband. 
Voorstel: goedkeuring 
 
 
 
 

 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 

 


