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6 oktober 2015 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op woensdag 14 oktober om 19.00 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 aanwe-
zig 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 aan-
tal 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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
 
AGENDA 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen  
 
Omzendbrief BB 2015/2 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing  
van de meerjarenplannen 2014 – 2019 en de budgetten 2016 
 
 
 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 1 SEPTEMBER 2015 

toelichting  

 
 
 

 Financiën  

2. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 

toelichting Naast de wettelijke verplichting waarbij het financieel evenwicht alleen kan 
aangetoond worden als de jaarrekening van het voorlaatste financieel boekjaar 
(2014) voorafgaande aan het financieel boekjaar waarop het budget van het 
OCMW betrekking heeft (2015) vastgesteld is door de raad en verwerkt is in 
het meerjarenplan, moet het meerjarenplan geagendeerd worden omwille van 
de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.  

http://www.ocmwoosterzele.be
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3. BUDGETWIJZIGING 1 – 2015 (EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN) 

toelichting Het budget wijzigt wanneer het niet meer past in het meerjarenplan en er ook 
wijzigingen zijn in het exploitatiebudget die een daling van het saldo van de 
ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben. 

Er is ook een aanpassing van de transactiekredieten in het investeringsbudget. 

 
 

 Interne werking  

4. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE  DIENST VOOR PREVENTIE EN BE-
SCHERMING OP HET WERK -  2DE KWARTAALVERSLAG 2015 

 Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II 
Inhoud van de maand- of driemaandelijkse verslagen; 

Gelet op het voorliggende verslagen van het 2de  kwartaal 2015; 

Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd in het Gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 13 oktober 2015; 

5. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE  DIENST VOOR PREVENTIE & BE-
SCHERMING OP HET WERK - JAARACTIEPLAN 2016  

toelichting Gelet op De Codex Welzijn op het werk; 

Gelet op het voorliggende jaaractieplan 2016 van de Gemeenschappelijke In-
terne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk; 

Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd op het gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 13 oktober 2015; 

6. PERSONEEL: HOSPITALISATIEVERZEKERING ETHIAS 

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

1 oktober 2014 houdende goedkeuring verder aangesloten te blijven bij de col-
lectieve verzekering RSZPPO-Ethias tot 31 december 2015. 

De RSZPPO is met Ethias een verlenging van de huidige verzekeringsover-
eenkomst overeengekomen vanaf 1 januari 2016. De bedragen van de pre-
mies en de garanties zullen dus niet wijzigen ten opzichte van het jaar 2016. 

 
 
 

 Sociale dienstverlening 

7. OPVANG VLUCHTELINGEN - PRINCIEPSBESLISSING 

toelichting Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in Europa nam de federale overheid 
het initiatief om bijkomende opvang te organiseren en te financieren. De 
OCMW’s kregen de vraag om de opvangcapaciteit in de lokale opvanginitiatie-
ven (LOI’s) uit te breiden. 

Het OCMW wenst de oproep te beantwoorden door extra plaatsen te creëren. 
Momenteel kan het OCMW in zijn opvanginitiatief maximum 9 asielzoekers op-
vangen, verdeeld over drie woongelegenheden (appartementen).  Momenteel 
wordt onderzocht of het aantal opvangplaatsen als LOI opnieuw uitgebreid kan 
worden.      
Het OCMW van Oosterzele is sedert 2001 een trouwe partner van de federale 
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overheid bij de opvang van asielzoekers.  

De opgevangen gezinnen ontvangen er materiële steun en begeleiding.    

 
 
 

 Extramurale dienstverlening  

8. ORGANISATOR KINDEROPVANG: PROCEDURES KWALITEITSHAND-
BOEK 

toelichting Het nieuw decreet verplicht het hebben van een kwaliteitshandboek. 

Voor de invoegetreding van het nieuw decreet (01/04/2014) hadden wij ook 
een kwaliteitshandboek,  maar dit dient nu te worden vernieuwd waardoor we 
sedert de invoegetreding van het nieuw decreet aan nieuwe procedures wer-
ken. 

Er wordt een nieuwe opbouw kwaliteitshandboek aangemaakt volgens de op-
bouw in de nieuwe regelgeving en het bestaande materiaal wordt daarin geïn-
tegreerd. 

Wij verwijzen hiervoor naar het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en 
groepsopvang van baby’s en peuters van 22 november 2013 en het Decreet 
van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijns-
voorzieningen.  

Aan de raad wordt gevraagd om de procedures goed te keuren. 

9. ORGANISATOR KINDEROPVANG: AANPASSING HUISHOUDELIJK RE-
GLEMENT  

toelichting Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van16 juni 2015 
houdende goedkeuring van de wijzigingen in het huishoudelijk regelement 
t.g.v. nieuwe regelgeving.  De aanpassingen werden voorlopig toegevoegd aan 
het huishoudelijk regelement met een addendum (wijzigingen vanaf 
01/05/2015). 

Gezien er nu nog andere wijzigingen moesten aangebracht worden in het 
huishoudelijk reglement, zijn de wijzigingen nu definitief opgenomen in het 
huishoudelijk reglement en dus niet langer via het addendum. 

De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op: 

-prijs; 

-werkwijze om de dagen en uren waarop het kind aanwezig is te bevestigen; 

-bij opzegmodaliteiten door de organisator dient te worden vermeld dat als de 
organisator de opzegtermijn niet respecteert, een opzegvergoeding van 1 
maand zal worden terugbetaald aan ouders.   

10. SENIORENGEZELSCHAPSDIENST:  WIJZIGINGEN REGLEMENT  

toelichting De vzw PWA-Oosterzele keurde in de RvB van 29 september het aangepast 
reglement van de Seniorengezelschapsdienst goed. 

Er verandert niets aan de tussenkomst die het OCMW verleent. 

Aan de raad wordt dus enkel gevraagd om hiervan kennis te nemen. 
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BESLOTEN ZITTING 

 
 

 Sociale dienstverlening 

11. OPTREDEN IN RECHTE VOOR HET OCMW – BEKRACHTIGING AAN-
STELLING RAADSMAN  

 
 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 

Marijke De Meyer  Els De Turck 
Secretaris Voorzitter 

    

 


