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08 juni 2015 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt 
plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur  in de raadzaal van het OCMW, Gootje 2,  9860 Ooster-
zele. 
 

 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 op-
roeping, 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 bepa-
lingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen  
 
- 
 

Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 28 APRIL 2015 

toelichting  

 
 
Interne werking 

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE  DOOR RISKSOLU-
TIONS BVBA 

toelichting Het OCMW wenst net als de gemeente een audit van de verzekeringsporte-
feuille te laten uitvoeren met het oog op het bekomen van een zo laag mogelij-
ke premie tegenover een optimale verzekeringsdekking, evenwel mét eenzelf-
de dienstverlening. 

De studie en het onderhandelingsmandaat heeft betrekking op onder andere 
de verzekeringen arbeidsongevallen, lichamelijke ongevallen gemeen recht, 
gezondheidszorgen, burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijk-
heid, brand, diefstal, alle risico’s en alle verzekeringen van het wagenpark, in-
clusief de verzekering omnium dienstopdrachten. 
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3. VRAGENLIJST TER UITVOERING VAN DE MINIMALE VEILIGHEIDSNOR-
MEN  

toelichting De OCMW zijn een instelling van Sociale Zekerheid.  Dit brengt voor de 
OCMW de wettelijke verplichting mee tot integratie in de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid.  In dit kader moeten wij een aantal minimale veiligheids-
normen inzake veiligheid respecteren. 

De veiligheidsconsulent moet verplicht de jaarlijkse vragenlijst doorsturen naar 
de POD Maatschappelijke Integratie. 

4. JAARVERSLAG 2014  

toelichting Wij stellen het jaarverslag 2014 voor.  Het jaarverslag spitst zich toe op de in-
houdelijke speerpunten van enerzijds de algemene maatschappelijke dienst-
verlening en anderzijds van het ouderen- en thuiszorgbeleid, de twee operatio-
nele pijlers van het OCMW 

Het bevat een selectie van de vele daadkrachtige inspanningen die elke dag 
geleverd worden door onze medewerkers om een kwaliteitsvolle en resultaats-
gerichte dienstverlening aan te bieden aan de burgers van Oosterzele. 

5. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OCMW OOSTERZELE, 
OCMW MELLE EN OCMW MERELBEKE BETREFFENDE DE GEMEEN-
SCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING INZAKE THUISZORG 

toelichting In zitting van de raad van 27 januari 2015 werd de princiepsverklaring tussen 
de OCMW Merelbeke, Oosterzele en Melle betreffende de oprichting van een 
gezamenlijke dienst thuiszorg goedgekeurd. 

Er is een voorstel uitgewerkt door de administraties van de 3 OCMW. 

Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel principieel, met de wijzigingen aange-
bracht door het managementteam op 3 juni, goed te keuren. 

 

6. OPDRACHT GEMEENTE M.B.T. HET AANSTELLEN VAN EEN EXTERN 
HR-BUREAU VOOR DE EVALUATIE VAN DE DECRETALE GRADEN  

toelichting Aan de raad wordt gevraagd om de gemeente aan te duiden om in naam en 
voor rekening van het OCMW van Oosterzele op te treden voor het toewijzen 
van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een extern  

HR-bureau voor de evaluatie van de decretale graden. 

7. OPDRACHT GEMEENTE M.B.T. HET AANSTELLEN CONSULTANCYBU-
REAU VOOR HET OCMW NAAR AANLEIDING VAN DE AANPASSING VAN 
HET ARBEIDSREGLEMENT EN DE RECHTSPOSITIEREGELING 
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toelichting De rechtspositieregeling en het arbeidsreglement van de gemeente en het 
OCMW moeten geactualiseerd worden.  De gemeente wenst hiervoor een 
consultancybureau aan te stellen. 

Aan de raad wordt gevraagd om de gemeente aan te duiden om in naam en 
voor rekening van het OCMW van Oosterzele op te treden voor het toewijzen 
van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een consultan-
cybureau voor het aanpassen van de rechtspositieregeling en het arbeidsre-
glement. 

 

 
Sociale dienstverlening 

8. DIENST RECHTSHULP OCMW 

toelichting Het OCMW heeft sedert 2013 een samenwerkingsovereenkomst met het 
OCMW Gent inzake juridische ondersteuning (4u per maand) om te voldoen 
aan de wettelijke vereisten om onze erkenning als dienst voor schuldhulpbe-
middeling te behouden.  

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om alle burgers van Oosterzele gra-
tis eerstelijnsrechtshulp aan te bieden binnen dit takenpakket.  Iedereen kan er 
dan terecht met vragen rond: dringende en voorlopige maatregelen, echtschei-
ding, meerderjarigheid, voorlopige bewindvoering, aansprakelijkheid, huurpro-
blemen, schulden enz… 

 
Extramurale dienstverlening  

9. KLUSJESDIENST 

AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJDRAGEN VANAF  

1 JULI 2015 

toelichting Er is een evaluatie gebeurd van de klusjesdienst waardoor het reglement en de 
tarieven zijn aangepast. 

10. WARME MAALTIJDEN: AANPASSING BIJDRAGEN VANAF 1 JULI 2015 

toelichting Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van  

28 april 2015 houdende gunning opdracht leveren van warme maaltijden aan 
huis met ingang van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2017; 

Overwegende dat om die reden de bijdragen worden aangepast.  

11. ORGANISATOR KINDEROPVANG: WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK RE-
GLEMENT T.G.V NIEUWE REGELGEVING – GOEDKEURING ADDENDUM 
BIJ HET HHR 

toelichting De Vlaamse Regering wijzigde op 24 april 2015 definitief enkele besluiten m.b.t. 
de subsidies voor kinderopvang.  Het gaat om wijzigingen aan het systeem in-
komenstarief en een verhoging van het minimumtarief vanaf 1 mei 2015, met 
correcties voor specifieke groepen.  Als gevolg hiervan dient het huishoudelijk 
reglement aangepast te worden via addendum HHR. 
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Wijzigingen in het kort  

 Het aanvraagsysteem voor attesten wordt bijgestuurd zodat alle ouders en 
dus ook de opvang tijdig een attest inkomenstarief ontvangen.  

 Het standaard minimumtarief wordt opgetrokken naar 5 euro (vroeger was 
dit 1,56 euro).  Tegelijkertijd komen er meer mogelijkheden voor individueel 
verminderde tarieven om de kinderopvang voor kwetsbare groepen vol-
doende toegankelijk te houden.  Als een gezin het inkomenstarief of het in-
dividueel verminderd tarief niet kan betalen, dan kan het OCMW, na sociaal 
onderzoek, een verlaagd tarief toekennen.  

 De korting voor de kinderen ten laste blijft behouden, maar wordt beperkt tot 
en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden (en geldt dus 
niet meer voor kinderen tot en met 25 jaar). 

 De ouder kan de aanvraag attest inkomenstarief nu reeds 2 maanden voor 
de start van de opvang doen (i.t.t. vroeger 1 maand voor de start). 

 

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 mei 2015 voor nieuwe ouders die voor het 
eerst een attest inkomenstarief moeten aanvragen of voor ouders die een her-
berekening moeten doen. 

Vanaf 1 januari 2016 gelden deze nieuwe tarieven voor alle ouders die gebruik 
maken van de inkomens gerelateerde opvang. 

 
 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 

12. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 24 MAART EN 28 APRIL 2015 

 
 
Sociale dienstverlening 

13. GOEDKEUREN UITVOERING WERKSTRAF 

14. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING ART. 
60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE TERBE-
SCHIKKINGSTELLING  BIJ GROEP INTRO VZW - OPSET VZW 

15. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING ART. 
60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE TERBE-
SCHIKKINGSTELLING BIJ GROEP INTRO VZW - OPSET VZW 

 
 
Extramurale dienstverlening 

16. AANSTELLING MAATSCHAPPELIJK WERKSTER TER VERVANGING VAN 
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDINGSSVERLOF   
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 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Marijke De Meyer  Els De Turck 
secretaris voorzitter 

 
 


