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27 mei 2016 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 6 juni 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 
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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 

 
Omzendbrief Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Land-
bouw en Maatschappelijke Integratie betreffende de inproductiestelling van het elek-
tronisch sociaal verslag. 
 

 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 26 APRIL 2016 

toelichting  

 

 

Financiën 

2. JAARREKENING 2015 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 175, artikel 254 
en artikel 255;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1/10/2010 betreffende de beleids- en be-
heercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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maatschappelijk welzijn. 

 
 

 Overheidsopdrachten 

3. VERVANGEN SERVER – AANSTELLEN VAN DE GEMEENTE OOSTER-
ZELE ALS OPDRACHTENCENTRALE, GOEDKEUREN BESTEK, LAS-
TENVOORWAARDE EN GUNNINGSWIJZE. 

toelichting Om de dienstverlening van zowel gemeente als OCMW vlot te laten verlopen 
is het noodzakelijk om op zeer korte termijn de server te vervangen. 

De bestekvoorwaarden werden zodanig gespecifieerd dat de server en hun 
toebehoren compatibel zijn met de bestaande soft- en hardware van zowel 
het gemeente- als OCMW-bestuur. 

In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. TD2016-091 opge-
steld door dienst Communicatiemanagement en ICT. 

De OCMW-raad van de gemeente Oosterzele legt het budget vast en de last-
voorwaarden worden goedgekeurd voor de vervanging van de server. 

Het OCMW Oosterzele zal instaan voor de financiering van de aankoop en 
installatie. 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om op te tre-
den als opdrachtencentrale en aanbestedende overheid. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhande-
lingsprocedure zonder bekendmaking.  

Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij Gemeente Oosterzele op-
treedt in naam van OCMW-raad bij de gunning van de opdracht. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 71 390 euro incl. 21% btw. 
Deze raming is opgedeeld in twee delen: 34 000 euro excl. btw voor het ver-
vangen van de server en 25 000 euro excl. btw voor de mogelijke uitbreiding. 

Er wordt voorgesteld om de gunningsprocedure op te starten en de uitnodi-
gingen tot offerte te verzenden. 

 

 

Sociale dienstverlening  

4. OPVANG VLUCHTELINGEN  - OPSTARTEN LOKAAL OPVANGINITIATIEF 
WINDEKEKOUTER 60 en 62. 

toelichting Het OCMW huurt vanaf 16 april 2 woningen, gelegen aan de Windekekouter 
60 en 62 om er een Lokaal Opvanginitiatief op te richten. 

Hiermee zijn de eerste stappen ondernomen om te voldoen aan de 9 opvang-
plaatsen (indicatief cijfer) die we moeten voorzien in de gemeente in het kader 
van het spreidingsplan. 

5 SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE:  SUBSIDIE 2016 TER BEVORDE-
RING VAN DE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GE-
BRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN OCMW – PRINCIPIELE 
BESTEDING TOELAGE. 
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toelichting Het Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participa-
tie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2016. 

Het OCMW Oosterzele ontvangt volgende subsidies: 

€ 2.261 Participatie en sociale activering 

€ 1.507 kinderarmoede 

 

 Extramurale dienstverlening 

6. STAND VAN ZAKEN DOSSIER KINDEROPVANG EN OFFICIELE ANT-
WOORDEN VAN KIND EN GEZIN EN DE VVSG I.V.M. NIET INGEVULDE 
GESUBSIDIEERDE KINDEROPVANGPLAATSEN 

7. KIND EN GEZIN: VASTSTELLING BEZETTING VOOR HET JAAR 2015 

toelichting Kind en Gezin heeft vastgesteld dat wij de minimale bezetting van 75% van 
ons plaatsen met subsidies voor inkomenstarief niet hebben behaald. 

Kind en Gezin verwacht een stappenplan waarin wij concreet beschrijven 
welke maatregelen wij zullen nemen om meer kinderen op te vangen zodat 
wij in 2016 wel de minimaal vereiste bezetting van 80% zullen behalen. 

Omdat meerdere besturen deze brief hebben ontvangen, heeft de VVSG een 
ontwerp opgemaakt dat verder kan gepersonaliseerd worden. 

8. SIGNALEREN VAN HET TEKORT AAN KINDEROPVANGPLAATSEN AAN 
KIND EN GEZIN IN VOORSCHOOLSE OPVANG 

toelichting Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van Oosterzele heeft tijdens de ver-
gaderingen het groeiend tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters 
vaak aangekaart.  

Het LOK wil de gemeente adviseren om via het OCMW in een officieel schrij-
ven aan Kind en Gezin de problematische situatie in Oosterzele te schetsen 
en ervoor te pleiten de verdeling van basissubsidies en subsidies voor IKG-
plaatsen te herzien in het kader van de specifieke situatie in Oosterzele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els De Turck 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 


