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14 augustus 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 25 augustus 2009 om 18u00 in de raadzaal 
van het OCMW, Gootje 2,  9860 Oosterzele. 
 
Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn enkel beraadslagen of beslissen wanneer de 
meerderheid van de zittinghebbende leden 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 22 juni 2009. 

2. Goedkeuring van de wijze van bekendmaken van de reglementen en van 
het inrichten van een register voor de bekendmaking van de reglementen 
van het OCMW binnen de diensten van de Secretaris 
Besluit van Vlaamse Regering betreffende de aantekeningen in het register 
voor de bekendmaking van de reglementen van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 

Art. 187 en 188 van het OCMW-decreet bepalen dat de reglementen 
van de OCMW-organen moeten worden bekend gemaakt door aanplak-
king op een aanplakbord aan de zetel van het OCMW en dat deze be-
kendmaking moet blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat 
bijgehouden wordt op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering. 
D.d. 15 mei 2009 nam de Vlaamse Regering een dergelijk besluit. 
Het OCMW dient een register aan te leggen en de secretaris is belast 
met het houden van dit register. 
De aantekening in het register dient te gebeuren op de dag van de be-
kendmaking van het reglement.. De aantekeningen worden genummerd 
in de volgorde van de opeenvolgende bekendmakingen. 
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2009 en zal dus van toepassing zijn 
op alle reglementen na deze datum aangenomen. 

3. OCMW-financiën: kwartaalrapportering - 2de KW 2009 - akteneming. 

De raad neemt kennis van de kwartaalrapportering van de gewestelijk 
ontvanger. 

4. Dienst warme maaltijden: vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeu-
ren bestek. 

Er wordt aan de raad gevraagd om het bestek leveren warme maaltijden 
aan huis voor de periode vanaf 01 oktober 2009 tot en met 30 septem-
ber 2010 goed te keuren.  De wijze van gunnen van de opdracht is de 
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onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In 2008 leverde de 
traiteur 18.272 maaltijden.  

 

5. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het 
werk 2de kwartaalverslag 2009 - kennisname. 

De raad neemt kennis van het kwartaalverslag.  Er was één arbeidsonge-
val met werkverlet in de dienst schoonmaakhulp.  

6. Samenwerkingsprotocol tussen het onthaalbureau en OCMW- goedkeuring. 

Het model van samenwerkingsprotocol tussen het onthaalbureau, de 
VDAB en het OCMW betreffende de doorverwijzing van inburgeraars naar 
het onthaalbureau voor het volgen van een primair inburgeringstraject, 
werd op 27 februari 2009 ondertekend door de Vlaamse ministers Keulen 
en Vandenbroucke en de heer Piet Van Schuylenbergh, directeur van de  
afdeling OCMW’s van de VVSG.  In dit modelprotocol wordt bepaald hoe 
het onthaalbureau en het OCMW beter kunnen samenwerken in de bege-
leiding van gemeenschappelijk cliënten.  
Als bijlage bij de brief van inburgering Oost-Vlaanderen vzw dd. 26 juni 
2009 werd een voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen ons 
OCMW en het onthaalbureau Oost-Vlaanderen bezorgd. In dit voorstel 
van samenwerkingsovereenkomst wordt hetmodelprotocol onderschreven 
en vertaald in concrete samenwerkingsafspraken. In dit afsprakenkader is 
een concrete werkwijze opgenomen voor doorverwijzing en opvolging  
van gemeenschappelijke cliënten. In hun brief vragen zij ook om een 
voorstel te doen tot terugbetaling door het OCMW van de kosten voor 
vervoer en kinderopvang tijdens de lessen maatschappelijk oriëntatie. 
Gezien ons OCMW tot op heden geen aanvraag heeftgekregen tot een fi-
nanciële tussenkomst in deze kosten is het aangewezen om geen alge-
meen voorstel te doen, maar indien nodig kan het onthaalbureau voor een 
individueel dossier een aanvraag tot terugbetaling van deze kosten indie-
nen bij het OCMW.  

7. Bespreking Oost-Vlaams organisatiemodel SEL (= samenwerkingsinitiatief 
eerstelijn). 

Op 20 april 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 3 
maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwer-
king tussen de zorgaanbieders. 
Het uitvoeringsbesluit bij dit decreet voorziet vanaf 2010 drie samenwer-
kingsinitiatieven eerstelijn (=SEL) in Oost-Vlaanderen: voor de zorgregio’s 
Gent, Aalst en Sint-Niklaas. 
De SEL’s zullen de opgelegde opdrachten en taken vervullen o.a. door 
samenwerking met de eerstelijnsmedewerkers: de zorgaanbieders, vere-
nigingen van mantelzorgers en gebruikers, en vrijwilligersorganisaties. 
Vzw OVOSIT doet een voorstel tot overkoepeld organisatiemodel voor de 
vervulling van de opdrachten van de 3 SEL’s in Oost-Vlaanderen, waarin 
specifieke doelen en bevoegdheden toegekend worden aan de verschil-
lende werkingsniveaus. 
Om vanuit één vzw de erkenning te krijgen voor de drie SEL’s, verzoekt 
vzw OVOSIT het OCMW, een verklaring tot akkoord of niet-akkoord te 
geven voor 15 september mbt dit organisatiemodel. 
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8. Aanduiding personen die gemachtigd zijn bankwaarborgen aan te vragen 
via Dexia Web - goedkeuring. 

De uitgifte van huurwaarborgen onder de vorm van bankwaarborgen zon-
der storting van fondsen op een geblokkeerde rekening) gebeurt via het 
Dexia Web, na goedkeuring van de voorzitter of het BCSD. Tot op heden 
was enkel de boekhouder gemachtigd om dit aan te vragen. Om de conti-
nuïteit te waarborgen binnen de dienstverlening wordt voorgesteld dat alle 
maatschappelijk werkers worden gemachtigd om dergelijke bankwaarbor-
gen via Dexia Web aan te vragen.  

 

9. Pachtoverdracht van Wijnant Gilbert aan Wynant Fabian en Leen De Clercq 
- kennisname. 

Pachtoverdracht in toepassing van art 35 van de pachtwet van 04 novem-
ber 1969. 

 

BESLOTEN VERGADERING  
   
 
   

                Marijke De Meyer Hilde De Sutter 
 

     Secretaris Voorzitter 


