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17 februari 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 25 februari 2014 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 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 
 
 

Mededelingen 
 
-Brief Agentschap voor Binnenlands Bestuur met betrekking tot de budgetwijzing 2013. 
 

 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 28 JANUARI 2014 

toelichting  

 
 
 
Interne werking 

2. VRAAG AANPALENDE EIGENAAR M.B.T. ONDERTEKENING PROCES-

VERBAAL VAN OPMETING EN AFPALING, SCHENKING LOT 3 EN 

REGULARISATIE ONDERGRONDSE INNEMING AQUAFIN 

toelichting De eigenaars van de woningen Balegemstraat 22 en 20 verzoeken aan het 
OCMW (aanpalende eigenaar) om : 
-een proces-verbaal van opmeting en afpaling te ondertekenen opgemaakt 
door beëdigd landmeter-expert Raphaël Nachtergaele 
-schenking van lot 3 aan het OCMW 

-regularisatie ondergrondse inneming door Aquafin  

Volgens art. 52 is het de bevoegdheid van de OCMW-raad om een schenking 

te aanvaarden. 
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3. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: 
VOLTIJDSE/HALFTIJDSE AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH 
BEAMBTE SCHOONMAAK (GESCO) -  CONTRACT BEPAALDE DUUR  

toelichting Overwegende dat er verschillende personeelsleden van de dienst aanvullende 

thuiszorg reeds geruime tijd afwezig zijn wegens ziekte; dat wij in het kader 

van een optimaal subsidiëringsbeleid ons contingent Gesco’s  en Sociale 

Maribel op peil moeten houden; 

Overwegende dat voor de dienst aanvullende thuiszorg de bestendige 

aanwezigheid van het personeel onontbeerlijk is; dat derhalve in het belang 

van de dienst verdere vervanging noodzakelijk is;  

Overwegende dat conform het OCMW-decreet de raad de bevoegdheid inzake 

het aanstellen van tijdelijk personeel in de poetsdienst kan delegeren aan de 

secretaris. 

 
 
 
Overheidsopdrachten 

4. OPDRACHT BIJ WIJZE VAN ONDERHANDELINGSPOCEDURE ZONDER 
BEKENDMAKING VOOR HET UITVOEREN VAN DIENSTEN: LEVEREN 
VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS – GUNNING OPDRACHT 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet, artikel 51 § 1 en  artikel 52, tweede lid, 12°; 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 vooral het artikel  3, 7° en 26 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 15 juli 2011  en 14 
januari 2013 waarin de mogelijkheid voorzien is om voor deze opdracht inzake 
leveren van warme maaltijden aan huis, de handelingsprocedure zonder 
bekendmaking toe te passen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

Gelet op artikel 105 en volgende van het uitvoeringsbesluit van 15 juli 2011 in 
verband met de bijzondere bepalingen betreffende de 
onderhandelingsprocedure en op het KB van 14 januari 2011; 
Gelet op het feit dat de volgende 2 traiteurs een model van aanbieding hebben 
ingediend binnen de vooropgestelde termijn. 

-Delicatessen Sint-Hubert 
Van Thorenburghlaan 34, OOSTERZELE  
 
-Traiteur cactus bvba 
Schuurstraat 15, 9040 GENT 
 

5. SAMENAANKOOP DOOR DE GEMEENTE, AGB EN HET OCMW VAN   
STOOKOLIE EN GOEDKEURING BESTEK 

toelichting De gemeente stelt voor om het OCMW op te nemen in het bestek inzake de 
aankoop van stookolie. 
Overwegende dat de verschillende besturen deze overheidsopdracht 
gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te 
dekken, en door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig 
(neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; 
Overwegende dat dit gunstig neerwaarts effect kan bereikt worden door 
de leveranciers de mogelijkheid te geven een volumekorting te bieden; 
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De noodwoning van het OCMW en de leveringen die het OCMW doet voor de 
cliënten waarvan zij de factuur betaalt, komen hiervoor in aanmerking.  

 
 
 
Sociale dienstverlening 

6. DIENST GEZINSZORG: GEBRUIKERSTEVREDENHEIDSENQUETE 

toelichting Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en later wijzigingen, bijlage 
I, artikel 4, 17°; 
 
 ‘De dienst peilt op een systematische wijze naar de mate van tevredenheid 
van het gebruikerssysteem over de aangeboden hulp- en dienstverlening in al 
haar facetten, binnen een context van maatschappelijk aanvaardbare hulp- en 
dienstverlening. Minstens jaarlijks wordt een verantwoorde 
gebruikerstevredenheidsmeting uitgevoerd voor de gezinszorg en minstens 
tweejaarlijks voor de aanvullende thuiszorg.’ 
 

7. DIENST WARME MAALTIJDEN: AANPASSING BIJDRAGEN WARME 

MAALTIJDEN 

toelichting Gelet op zijn voorgaande beslissing houdende gunning opdracht leveren van 
warme maaltijden aan huis. 
De gebruikers van de warme maaltijden betalen momenteel de volgende 
bijdragen: 
5,50 euro of 4,20 euro afhankelijk van het gezinsinkomen 
Leefloners betalen 1,25 euro 
Extra soep is 0,35 euro 
Aan de traiteur betalen wij 5,62 euro (inclusief btw) per maaltijd en 0,53 euro 
voor extra soep. 
Inclusief 6% btw 
 

8. VERWARMINGSTOELAGE: AFREKENING 2013 

toelichting Gelet op het Ministerieel Besluit van 31 december 2004 betreffende het 
Sociaal Stookoliefonds; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 betreffende de 
verwarmingstoelage toegekend door de OCMW’s; 

Gelet op de omzendbrief van 04 januari 2013 betreffende de 
verwarmingsperiode 2013 in het kader van het Sociaal Stookoliefonds 

Uit het voorliggend verslag kan weerhouden worden dat de volgende toelagen 
zijn uitbetaald: 

2013: 34.746,32 euro uitbetaald aan 263 gerechtigden 

9. PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING: EINDVERSLAG EN  
AFREKENING 2013 

toelichting Gelet op de Omzendbrief van 22 augustus 2013 houdende maatregelen ter 
bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve 
ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het voorliggend verslag waaruit kan weerhouden worden dat ons 
centrum recht had op: 

-Sociale, culturele en sportieve manifestaties:  
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2.876 euro subsidies waarvan 358,05 euro (7 begunstigden) is besteed 

-kinderarmoede 

1.814 euro subsidies waarvan 589,92 euro (68 begunstigden) is besteed 

10. UNIEK VERSLAG 

toelichting De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Verslag. Dit is  
de enige manier waarop zij hun jaarverslagen Participatie en sociale activering, 
huurwaarborgen, personeelskosten, sociale fondsen gas- en elektriciteit voor 
het bekomen van subsidies kunnen indienen. 
Dat de rechtvaardiging van deze subsidieperiode dient ingegeven te worden in 
een web applicatie “uniek verslag” voor 28 februari 2014; 

11. MEDISOC: HERVORMING TEN LASTE NAME MEDISCHE KOSTEN DOOR 
OCMW’S: BEVOEGDHEIDSDELEGATIE NAAR DE MAATSCHAPPELIJK 
WERKER 

toelichting Gelet op de omzendbrief van 27.09.2013 van de Staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding, Maggie De Block, 
betreffende de hervorming van de terugbetaling van de kosten van de 
medische hulp aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn – fase 1 
project MediPrima; 
Gelet op het besluit van de raad van  3 oktober 2013 houdende goedkeuring 
om de software medische kaart of ‘module Medisoc’ aan te kopen; 
Gelet op de invoering van het project MediPrima welke het mogelijk maakt om 
beslissingen tot tenlasteneming van de medische hulp door OCMW’s te 
beheren; 
Om efficiënt en effectief te kunnen werken, is het dus belangrijk dat de 
maatschappelijk werkster onmiddellijk een beslissing kan inbrengen in het 
systeem, van zodra er een aanvraag binnen komt op het OCMW, om niet 
buiten termijn te gaan. Er kan dus niet gewacht worden op een volgend BCSD 
voor goedkeuring, daar er anders niet aan de wettelijke termijnen wordt 
voldaan. 
Om deze reden wordt dan ook bevoegdheidsdelegatie gevraagd naar de 
maatschappelijk werkster, bevoegd voor het Lokaal Opvanginitiatief en 
vreemdelingen (wet 02/04/1965); 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 

12. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 28 JANUARI 2014 

toelichting  

 
 
Extramurale diensten 

13. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS: WEIGERING AANVRAAG 
VERLENGING OPVANG BIJ EEN ONTHAALOUDER 

14. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS: OPSTART ONTHAALGEZIN 

15. PROBLEEMSITUATIE THUISZORGDIENST 

 
 

Sociale dienstverlening 

16. KENNISGEVING VERZOEKSCHRIFT HOGER BEROEP  
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Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
Marijke De Meyer     Els De Turck 
secretaris     voorzitter 

 

 

 

 


