26 maart 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op
woensdag 4 april om 19:00 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
-Fedasil: betreft oproep aan de OCMW’s voor (1) intekening vrij gebruik gecumuleerde LOI reserves
en (2) instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige
reserves
-Goedkeuring Eerstelijnszone Panacea door het Agentschap Zorg en Gezondheid

Goedkeuring notulen
1.
NOTULEN OPENBARE ZITTING 5 MAART 2018
toelichting
Interne werking
2.
AANSTELLING VAN EEN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
(DATA PROTECTION OFFICER – DPO)
toelichting
Een functionaris voor gegevensbescherming of FG is kort gezegd een interne
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. In de praktijk wordt ook
vaak de Engelse term gebruikt: Data Protection Officer, afgekort: DPO. Ook onder de
huidige wetgeving bestond al de mogelijkheid tot het aanstellen van een FG.
De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de privacy-wetgeving. Nieuw
is dat de FG verplicht gaat worden gesteld voor een groot aantal organisaties, o.a. de
overheid. Reden van deze veranderingen zijn de nieuwe Europese privacyregels uit
de GDPR (General Data Protection Regulation) die van kracht wordt vanaf 25 mei
2018.
Een FG moet aan veel eisen voldoen. Zo moet hij in het bijzonder deskundig zijn op
het gebied van gegevensbescherming zowel qua wetgeving als de praktijk. De
veiligheidsconsulent van piva eGov zijn vertrouwd met de organisaties waar zij
momenteel als consulent werkzaam zijn en zijn daarom bij uitstek geplaatst om in die
organisaties de rol van FG op te nemen. Het OCMW doet sedert juli 2017 beroep op
een veiligheidsconsulent van piva eGov.
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BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
3.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 5 MAART 2018
Interne werking
4.
AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL
5.
LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS
6.
DECREET LOKAAL BESTUUR
Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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