12 oktober 2009
Aan de raadsleden

9 raadsleden

Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De zitting vindt plaats op dinsdag 20 oktober 2009 om 20u30 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.

DAGORDE,
OPENBARE VERGADERING
1.

Goedkeuring notulen van de raadszitting van 29 september 2009.

2.

OCMW-financiën: kwartaalrapportering – 3de KW 2009 – akteneming
De raad neemt kennis van de kwartaalrapportering van de gewestelijk ontvanger.

3.

Verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid - uitbreiding polis – goedkeuring
Door middel van een bijvoegsel wordt deze polis vanaf 01 juli 2009 uitgebreid tot
het optreden van voorzitter en leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voor
de volgende rechtspersonen: Vlaams Gemeenschap, Vlaams Gewest en Federale
Staat.
De OCMW- mandatarissen genieten van de aansprakelijkheidsdekking van deze
polis wanneer zij optreden voor een andere overheid en in die hoedanigheid schade zouden veroorzaken aan derden.

4.

Verzekering “Bescherming van de OCMW- mandatarissen”
Het verzekeren van de persoonlijke aansprakelijkheid van de OCMW- mandatarissen ten opzicht van het bestuur waarvoor zij optreden, maakt het voorwerp uit van
een afzonderlijke polis die aanvang neemt op 01 juli 2009. Deze nieuwe verplichte
verzekering zal dus van toepassing zijn in het geval de rechtspersoon (OCMW,
Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Gewest, Federale Staat), voor wie de mandataris
is opgetreden, zich tegen hem/haar keert.
Naast de aansprakelijkheidsdekking betreffende schadevorderingen uitgaande van
de besturen waarvoor werd opgetreden, genieten de verzekerden ook van een ruime dekking rechtsbijstand.
Wij verwijzen naar de artikelen 27§5 en 73§1 van het Decreet van 19 december
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 juni 2009 houdende wijziging
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van het Besluit van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris.
5.

Oprichting tweede Lokaal Opvanginitiatief –goedkeuring
De Ministerraad heeft beslist om nieuwe opvangplaatsen te creëren. Dit wil zeggen
dat er opnieuw de mogelijkheid bestaat nieuwe LOI's op te richten. In het voorstel
wordt ook voorzien dat de plaatsen gecreëerd in 2009 ( deel van de 850 plaatsen)
zullen verlengd worden in 2010. Maar er zijn nog ongeveer 400 bijkomende plaatsen nodig.
Deze plaatsen zullen worden geconventioneerd tot 31 december 2010.
Dit moeten wel totaal nieuwe opvangplaatsen zijn (dwz nieuwe logementen, dus
geen bijkomende bedden in bestaande woningen).
Om efficiënt te zijn, gaan zij alleen de voorstellen bekijken van meer dan 5 nieuwe
opvangplaatsen.
In tegenstelling met wat zij ons in vroegere communicatie lieten weten, worden deze plaatsen wel in rekening genomen bij het huidig spreidingsplan en het toekomstige spreidingsplan. Voor elke volwassen persoon worden 2 plaatsen afgetrokken
van het quotum in het spreidingsplan.

6.

Project in het kader van “week van de smaak”
Naast de projecten “kookboekje” van het OCMW-personeel en het sociaal restaurant op 17 november wordt een project door de raadsleden voorgesteld.

7.

Meldpunt Kinderopvang: stand van zaken

8.

Vrijwilligerswerking: stand van zaken
Eén van de acties in het Lokaal Sociaal Beleidsplan is het aanschrijven van alle
niet-commerciële verenigingen, socio- culturele verenigingen, sociale voorzieningen en scholen om de nood aan vrijwilligers te detecteren en op te lijsten.

BESLOTEN VERGADERING
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