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25 september 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op donderdag 3 oktober 2013 om 20u  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 maatschappe-
lijk 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 be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  26 augustus 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Interne werking 
 
2. Aanwijzing van een tweede plaatsvervangend OCMW-voorzitter 

De heer Ivan Roelekens wordt aangeduid als tweede plaatsvervangend voorzitter. 
Voorstel: kennisneming 

 
 
3. Energiejacht 

Het bestuur (OCMW of gemeente) /de organisatie daagt een groep bewoners uit om in 4 
maanden tijd – van 1 december 2013 tot 31 maart 2014 – samen de jacht te openen op de 
energieverslinders in huis en zo veel mogelijk kilogram CO2 te besparen.  
Het komt er nu op aan om 10 tot maximum 15 gezinnen te overtuigen om in groep deel te ne-
men aan deze campagne.  
De groepen gezinnen die samen energie besparen, worden begeleid door een professionele 
medewerker van het OCMW. Hij/zij wordt dan 'energiemeester' van een groep van  personen 
die hij/zij begeleidt. De professionele energiemeester wordt ondersteund door de provincie 
Oost-Vlaanderen en krijgt een energiemeester opleiding. Dit houdt in: het verloop van de cam-
pagne en de campagnematerialen (website, meterkaart, doe-het-zelf audit, energiemeter) rati-
oneel energie-gebruik, budgetmeters, ongezonde woningen, communicatie, workshops, etc. 

http://www.ocmwoosterzele.be
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De doelgroep Energiejacht 2013-2014 zijn senioren vanaf 60 jaar. 
Besluit: goedkeuring 
 

 
 

 Financiën 
 
 

4. Actualisatie waarderingsregels boekhouding  
Voorstel: vaststelling 
 
 

5. Jaarrekening 2011 – kwijting aan de gewestelijk ontvanger 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappe-
lijk welzijn, gewijzigd bij decreet van 17 december 1997, meer bepaald artikel 89 § 2. 
Overwegende dat de provinciegouverneur bij besluit van 20 juni 2013 de jaarrekening over het 
boekjaar 2011 van het OCMW Oosterzele definitief heeft vastgesteld. 
Voorstel: Aan de gewestelijk ontvanger wordt kwijting verleend over de afgelegde jaarrekening 
per 31 december 201.   
 

 
6. Brief architect inzake afrekening en ingebrekestelling 

Voorstel: goedkeuring  
 
7. Onderhoudscontract Cevi SLA  HP-server 

De server is ouder dan 3 jaar en de Support Pack waarvoor wij destijds opteerden is niet lan-
ger geldig.  Het nieuwe contract biedt een garantie voor de hardware voor onbepaalde duur. 
De maximale responstijd na melding van een hardware-probleem aan het Cevi Contact Center 
bedraagt 4 uur. 
Voorstel: goedkeuring  

 
8. Woningen Windekekouter – stand van zaken 

 
 
 Sociale dienstverlening 

 
9. Lokale Opvanginitiatieven asielzoekers 

Sinds oktober 2012 daalt het aantal asielaanvragen en stijgt het aantal beslissingen van de 
asielinstanties waardoor de gemiddelde behandelingsduur van een asielaanvraag ook daalt. 
De bezettingsgraad van het opvangnetwerk bedroeg einde augustus 72,7%. In augustus 2012 
was dat nog 92%. Het bestaande opvangnetwerk van bijna 23.000 opvangplaatsen wordt 
daarom afgebouwd. De eerste stap in de afbouw van het netwerk individuele opvangplaatsen 
was de opzegging van de tijdelijke overeenkomsten (543 LOI-plaatsen). Deze opzeggingsbrie-
ven werden in juli verstuurd. De tweede stap in de afbouw is het opzeggen van de overeen-
komsten van onbepaalde duur. Deze opzeggingsbrieven zullen in principe in de loop van sep-
tember verstuurd worden zodat de opzegtermijn van 6 maanden op 1 oktober kan starten. Vol-
gens de meest recente informatie zullen er (voorlopig?) 1.672 LOI-plaatsen opgezegd worden. 
De afbouw zal ’t grootst zijn bij de opvangplaatsen voor gezinnen van 4. De afbouw zal maxi-
maal 45% per LOI bedragen, met inbegrip van de al opgezegde tijdelijke opvangplaatsen. In de 
opzeggingsbrieven zal er aan een aantal OCMW’s voorgesteld worden om bufferplaatsen te 
voorzien. Een bufferplaats houdt in dat het OCMW de LOI-woning voor een andere bestem-
ming mag inzetten tot Fedasil de woning nodig heeft voor de opvang van asielzoekers. In dat 
geval moet de woning op zeer korte termijn (3 maanden) vrijgemaakt worden. Fedasil betaalt 
een soort reserveringspremie (maximaal 15% van de LOI-subsidie per plaats en per dag). 
Aan de raad wordt gevraagd om een standpunt in te nemen of de bestaande opvangplaatsen 
kunnen omgezet worden naar opvangplaatsen voor alleenstaanden. 
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10. Toepassing van de medische kaart binnen New Horizon Sociale Dienst: kostenvoorcal-
culatie voor ‘module MediSOC’ 
Vanaf oktober 2013 mogen/moeten alle besturen aansluiten op de elektronische medische 
kaart voor fase 1. 
De elektronische medische kaart bevat een driedubbele waarborg: 
-verzekering van medische hulp voor persoon die medische hulp vraagt 
-verzekering tot terugbetaling zorgverstrekker 
-verzekering voor OCMW (POD MI betaalt rechtstreeks aan zorgverstrekker) 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 

 
 
Marijke De Meyer  Linda De Vos 
secretaris  plaatsvervangend voorzitter 


