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16 april 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op 25 april 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 
bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
- Omzendbrief BB 2013/4 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Be-

stuur  Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel 
betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering  
(budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus  

 
- Gemeentelijk reglement inzake het realiseren van het sociaal woonaanbod tegen 2020 (Decreet 

grond- en pandenbeleid) 
 
- Plan van aanpak omtrent de invulling bindend sociaal objectief en actieprogramma 
 
- Stand van zaken Lokaal Opvanginitiatieven 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  21 maart 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

 

 Interne werking 
 
 

2. Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk   
- Kwartaalverslag 2012/4 
- Maandverslagen 2013/januari-februari-maart  

http://www.ocmwoosterzele.be/
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Voorstel: kennisneming 
 
 

3. Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk   
- jaarverslag 2012 + activiteitenverslag 2012 
Voorstel: kennisneming 

 
 
 

4. Archief: overeenkomst tussen het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, het OCMW-
bestuur Oosterzele en Erfgoedcel Viersprong Land van Rode   
Het OCMW-archief (tot 1977) van Oosterzele en deelgemeenten is thans opgeslagen op de-
zolderruimte van het OCMW. Het OCMW-archief dat sedert de fusie is gevormd is opgesla-
genin de kelderruimte. Het OCMW-archief voor de fusie is niet geïnventariseerd, noch ge-
schoonden derhalve niet toegankelijk. Datzelfde geldt voor tal van OCMW-archieven. De or-
dening,schoning, inventarisering en ontsluiting van het OCMW-archief van Oosterzele en 
deelgemeenten (Oosterzele, Balegem, Moortsele, Scheldewindeke, Gijzenzele, Landskouter) 
is uitermate geschikt voor het uitvoeren van een pilotstudie die zal bijdragen tot het verwerven 
van inzichten en mogelijkheden om, een beroep doend op geschoolde vrijwilliger(s), dergelijke 
archieven toe te leiden tot een verantwoorde zorg en beheer en klantvriendelijke ontsluiting 
(zowel voor de ambtenaren als voor wetenschappelijk onderzoek). 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 

5. Begeleiding strategie OCMW Oosterzele door het onderzoek- en adviesbureau voor de 
lokale besturen Probis consulting   
Het OCMW Oosterzele wenst in het kader van de opmaak van de meerjarenplanning 2014- 
2019 een strategische denkoefening te maken m.b.t. het (uit) te voeren sociaal beleid.  
Het resultaat van de oefening bestaat er idealiter in dat (de kernelementen van) de missie en 
de visie van het lokaal bestuur duidelijk en gedragen zijn, de (hoofd)strategische keuzes wor-
den gemaakt en er een aanzet kan worden gegeven m.b.t. de daaraan verbonden strategi-
sche doelstellingen. Dit moet het mogelijk maken om de onderhandelingen met de externe 
partners grondig te voeren en duidelijk te weten wat het OCMW (Lokale bestuur) wenst.  
Het lokaal bestuur wenst zich in deze strategische oefening te laten begeleiden door een ex-
terne adviseur. Daarnaast wenst men advies bij de onderhandelingen met de externe partijen. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
 

 Financiën 
 
 

6. Kwartaalrapportering – 1
ste

 kwartaal 2013 
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapporteert de gewestelijk ontvanger minstens een-
maal per jaar aan de raad.  Het basisprincipe in deze cyclus is dat het beleid op hoofdlijnen 
stuurt en bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 
In dit rapport krijgt de Raad een overzicht van de budgetten per beleidsdomein,  zowel wat 
uitgaven als ontvangsten betreft en de mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens 
komt de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gege-
ven van de belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. 
Voorstel: kennisneming 

 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 

7. Tewerkstelling art 60 § 7: loon 
Het Rechtspositiebesluit van het OCMW-personeel is niet van toepassing op de OCMW-
cliënten tewerkgesteld met toepassing van art 60 § 7 van de OCMW-wet, omwille van de fina-
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liteit van deze vorm van tewerkstelling. Het gaat eerder om een vorm van maatschappelijke 
dienstverlening. 
Besluit: goedkeuring 

  
 
 Extramurale diensten 

 
8. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

- jaarverslag 2012 
- jaarplanning 2013  
Besluit: kennisneming 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
9. Notulen besloten zitting  21 maart 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Interne werking 
 
 

10. Ziekteverzuim 2012 
Voorstel: kennisneming 

 
 

 
 Extramurale diensten 

 
 

11. Dienst voor Onthaalouders: opstart kandidaat onthaalouder 
De selectieprocedure is gestart voor kandidaat onthaalouder . 
Het volgen van een startcursus is een verplicht onderdeel van de selectie. 
Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om de startcursus (150 euro) ten laste te nemen. 
Besluit: goedkeuring 

 
 
 

12. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur  
(6 maanden) m.i.v. 19 mei 2013 
 
 
 

 Mededelingen 

-  Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
Marijke De Meyer     Els de Turck 
Secretaris     Voorzitter 


