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19 maart 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 27 maart 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 28 februari 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 
-Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen- Financiën en 
 Personeel: informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen. 
 
 

 
 Financiën 

 
2. Agentschap Binnenlands Bestuur : Meerjarenplan 2012-2013 en budget 2012. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft kennis genomen van de beslissing van de OCMW-
raad d.d. 19 december 2011 houdende vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2012 en 
het meerjarenplan 2012-2013. In het kader van de begeleiding en ondersteuning van de 
pilootbesturen welke per 1 januari 2012 in BBC zijn gestapt, worden een aantal opmerkingen 
en aanbevelingen overgemaakt. Deze zijn bedoeld om de beleidsrapporten in de toekomst te 
verfijnen en nauwer aan te sluiten bij de van toepassing zijnde regelgeving. 
Voorstel: kennisneming. 
 

  

http://www.ocmwoosterzele.be
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 Overheidsopdrachten 

 
 

3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel 2: technische installatie : gunning van de opdracht. 
Indien het aanbestedingsverslag niet tijdig klaar is, wordt aan de raad gevraagd om deze 
bevoegdheid over te dragen aan het Vast Bureau. 

 
 

 Extramurale diensten 

 
4. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: aanpassing huishoudelijk reglement. 

N.a.v. de opname van de poetsdienst binnen de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 
sedert 01/01/2012 lijkt het aangewezen om beide diensten zoveel mogelijk op mekaar af te 
stemmen. 
Dit houdt in dat wij het huishoudelijk reglement van de poetsdienst willen aanpassen conform 
de criteria bepaalt in het ministerieel besluit van 26/07/2001, welk wordt gehanteerd voor de 
gezinszorg. Dit als overgangsmaatregel tot nadere richtlijnen binnen het woonzorgdecreet. 

Voorstel: goedkeuring. 

 
5. Dienst voor onthaalouders: nieuw geformuleerde procedures. 

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 tot regeling van het 
kwaliteitsbeleid in de erkende kinderopvangvoorzieningen dienen wij als dienst voor 
onthaalouders een nieuw kwaliteitshandboek uit te schrijven.  
De 3 nieuw geformuleerde procedures beschrijven: 

- hoe de onthaalprocedure bij een eerste contact, bij de start van de opvang en bij het 
dagelijks onthaal ingevuld wordt, 

- hoe de klachten geregistreerd en behandeld worden en hoe het klachtrecht kenbaar 
gemaakt wordt aan de gebruikers, 

- hoe de adequate bereikbaarheid van de leidinggevende of de dienstverantwoordelijke 
gegarandeerd wordt. 

 
 

 Personeel 

 
6. Aanpassingen Rechtspositieregeling OCMW personeel §2 en §6. 

Aanpassing rechtspositieregeling aan de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur van de Vlaams Overheid. 
Voorstel: vaststelling. 

 
7. Aanduiding van een extern bureau voor de opmaak van de personeelsformatie en de 

functieomschrijvingen – princiepsbeslissing. 
Voorstel: goedkeuring. 

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
 Goedkeuring notulen  
 
 
8. Notulen besloten zitting 28 februari 2012. 

Voorstel: goedkeuring. 
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 Extramurale diensten 
 
 

9. Dienst voor onthaalouders: aanstelling verantwoordelijke voor het kwaliteitshandboek. 
De verantwoordelijke Dienst voor onthaalouders is belast met de uitvoering en het onderhoud 
van het kwaliteitsbeleid voor de Dienst voor onthaalouders. 
De OCMW-raad is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 

10. Dienst voor onthaalouders: aanstelling dienstverantwoordelijke (prestatiebreuk 18,5/37) ter 
vervanging titularis die afwezig is wegens bevallingsverlof. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 

 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal. 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 

 

 


