22 januari 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op woensdag 31 januari 2018 om 19u30 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
Goedkeuring notulen
1.
NOTULEN OPENBARE ZITTING 20 DECEMBER 2017
toelichting
Financiën
2.
VERVANGEN SERVER: BETAALBAARSTELLING
toelichting Wij verwijzen naar het besluit van de RVMW d.d. 6 juni 2016 waarbij
het OCMW het gemeentebestuur machtigt voor het voeren en sluiten van de
procedure m.b.t. de opdracht “Vervangen servers”.
Gelet op de voorliggende facturen van Cevi,
Interne werking
3.
AANSTELLEN FINANCIEEL BEHEERDER PER 1.2.2018
toelichting Ten gevolge vacant verklaring van de functie van financieel beheerder, titularis
van het ambt door de gemeenteraad organiseerde de gemeente een
selectieprocedure.
Op grond van artikel 75, §3, 2° van het decreet betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kan de financieel beheerder
van de gemeente die door het OCMW wordt bediend, tegelijkertijd het ambt van
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financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
uitoefenen. De gemeenteraad besloot reeds in haar zitting van 25 februari 2015
middels een beheersovereenkomst van deze mogelijkheid gebruik te kunnen
maken.
We verwijzen naar het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2018
houdende aanstellen en benoemen in vast verband op proef van een financieel
beheerder die tegelijkertijd het ambt van financieel beheerder van het OCMW
uitoefent.
4.
ADDENDUM AAN DE HUUROVEREENKOMST TUSSEN OCMW
OOSTERZELE EN DE VZW DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING
OOSTERZELE
toelichting De stopzetting van de PWA-activiteiten op 1.1.2018 heeft er toe geleid dat de
statuten van de vzw PWA Oosterzele dienden aangepast te worden. De
benaming van de bestaande vzw (die zijn rechtspersoonlijkheid blijft behouden)
werd gewijzigd en is voortaan als volgt “vzw Dienstencheque-onderneming
Oosterzele”.
Gelet op de besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17
december 2013 en 27 januari 2015 houdende goedkeuring overeenkomst
tussen de vzw PWA/DOO Oosterzele en het OCMW i.v.m. de huisvesting van
de vzw in het OCMW-gebouw;

Sociale dienstverlening
5.
DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG URENCONTINGENT
toelichting
Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een oproep voor het
aanvragen van bijkomend urencontingent.
De diensten voor gezinszorg kunnen bijkomende uren aanvragen of uren
gezinszorg omzetten naar uren poetshulp binnen de aanvullende thuiszorg.

Extramurale dienstverlening
6.
ORGANISATOR GEZINSOPVANG - COMMUNICATIE VVSG
toelichting Op Vlaams niveau wordt vastgesteld dat het aantal stoppende onthaalouders
groter is dan het aantal starters. Ondanks wervingscampagnes en allerlei
ondersteunde maatregelen blijft het moeilijk om nieuwe onthaalouders te
werven.
Daardoor is het voor diensten moeilijker om de minimale bezetting te realiseren
die Kind en Gezin oplegt als subsidievoorwaarde.
De VVSG bepleit – rekening houdend met het uitblijven van concrete acties in
het kader van de strategische visie-oefening gezinsopvang – vanaf 1 april
2018 geen herleiding van het aantal gesubsidieerde plaatsen zou zijn en dat
de subsidie voor 2 jaar bevroren blijft.
De VVSG zou graag gedurende 2 jaar samen met de betrokken lokale
besturen nadenken over mogelijke vormen van schaalvergroting, zoals een
intergemeentelijke samenwerking, de samenwerking in een OCMW-vereniging
of eventuele overdragen van de gesubsidieerde plaatsen naar een andere
publieke organisator van een dienst onthaalouders.
ORGANISATOR GEZINSOPVANG - VERMINDERING SUBSIDIEERBARE
7.
PLAATSEN
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toelichting

Kind en Gezin heeft beslist tot vermindering van het aantal subsidieerbare
plaatsen met 8 plaatsen basissubsidie en subsidie inkomenstarief voor
subsidiegroep gezinsopvang van de zorgregio Gent.
Deze beslissing is genomen op basis van volgende elementen.
Kind en Gezin stelt vast dat sinds 24 december 2016 het aantal vergunde
kinderopvangplaatsen dat voldoet aan de subsidievoorwaarden voor de
basissubsidie en subsidie inkomenstarief in de subsidiegroep gezinsopvang
van zorgregio Gent, lager is dan het aantal subsidieerbare
kinderopvangplaatsen.
De organisator beschikt immers in die periode slechts over 48 vergunde
plaatsen in vergelijking met 56 subsidieerbare plaatsen.
Hierdoor daalt van rechtswege het aantal subsidieerbare plaatsen vanaf 1
januari 2018 voor deze subsidiegroep naar het maximum aantal van de
vergunde plaatsen die werken volgens de voorwaarden van de subsidies in de
voorbije 4 kwartalen.
Vanaf 1 januari 2018 zal er hierdoor in de subsidiegroep gezinsopvang van
zorgregio Gent volgend aantal subsidieerbare plaatsen behouden blijven:
• 48 plaatsen basissubsidie.
• 48 plaatsen subsidie met inkomenstarief (laagste tarief)

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
8.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 20 DECEMBER 2017
toelichting
Interne werking
9.
STAND VAN ZAKEN KWR/OCMW

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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