9 april 2010
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 20 april 2010 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 30 maart 2010

2. OCMW- financiën: kwartaalrapportering – 1ste KW 2010
Het voorleggen van de kwartaalrapportering aan de raad is louter informatief.
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapport de gewestelijk ontvanger
minstens eenmaal per jaar aan de raad. Dit rapport omvat minstens een overzicht
van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook de
evolutie van de budgetten.

3. OCMW- financiën: investeringsbudgetwijziging 1 - vaststelling
Het betreft hier enkel een wijziging van het de algemene rekening
investeringsproject 2008/002: informatica (AR 2401000) naar concessies,
octrooien, licenties, software, knowhow,… AR 2110000 gezien de aankoop van
het softwarepakket Digitaal Sociaal Huis.
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4. OCMW- financiën: interne kredietaanpassing 1 - 2010
Dit zijn wijzigingen omwille van de actualisatie van bepaalde budgetten binnen
eenzelfde activiteitencentrum.
De voornaamste aanpassingen zijn:
-aankoop 9 bureaustoelen (+ € 4 500)
-aankoop 13 personenalarmtoestellen (+ € 5 700)
-sociale toelagen (+ € 6 938,33)

5. Informatica: upgrade server en Pc’s
De server en 10 Pc’s zijn verouderd (2003-2004) en afgeschreven sedert 2006.

6. Personeel: Wijziging salarisschaal OCMW-secretaris vanaf 1/1/2009
De OCMW- secretarissen hebben ingevolge het sectoraal akkoord 2008-2013
recht op een nieuwe salarisschaal, waarbij een organieke opslag van 3,5%
gegarandeerd is. Dit is analoog met de regeling voor de gemeentesecretaris
vanaf 1/1/2009.

7. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het
werk – 1ste KW 2010
Er gebeurde 1 arbeidsongeval (tijdens het woonwerk verkeer) met 8 dagen
werkverlet.

8. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het
werk – jaarverslag 2009

9. Dienst Onthaalouders: aanpassing huishoudelijk reglement - afspraken in
geval kind ziek wordt of ongeval krijgt tijdens de opvang – afspraken rond
medicatie – goedkeuring
In navolging van de nieuwe aanbevelingen van Kind en Gezin betreffende de
aanpak van koorts/toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang, dient de
dienst voor opvanggezinnen zijn medicatiebeleid aan te passen.
Deze aanbevelingen zijn reeds besproken met de onthaalouders.
In de aanbevelingen wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Medicatie op voorschrift van de arts – geneesmiddelen zonder voorschrift –
koortswerende middelen.
Hierdoor dienen er ook een aantal wijzigingen te worden doorgevoerd in het
huishoudelijk reglement.
Het betreft aanpassingen bij:
- Afspraken in geval een kind ziek wordt of ongeval krijgt tijdens de opvang
- Afspraken rond medicatie

10. Dienst gezinszorg: jaarverslag 2009 en jaarplanning 2010
Beide verslagen liggen ter inzage.
Enkele belangrijke cijfergegevens:
-in 2009 hadden wij 44 cliëntsituaties, voornamelijk alleenstaande mannen en
vrouwen
-leeftijd gebruikers: (3) tussen 100 en 90jaar, (24) tussen 89 en 80 jaar, (11)
tussen 79 en 70 jaar en (6) tussen 69 en 40 jaar)
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-bijdragen per uur: minimum € 1,55 - maximum € 8,95 en gemiddeld € 4,70
-totaal aantal gepresteerde uren: 7 577,50
-in 2009 werden 10 nieuwe cliëntsituaties opgestart en 16 dossiers stopgezet

BESLOTEN VERGADERING
11. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 30 maart 2010
12. Personeel: bekrachtiging bijkomende halftijdse aanstelling, technisch
beambte schoonmaak ter vervanging van

13. Personeel: halftijdse aanstelling technische beambte schoonmaak ter
vervanging van technisch beambte schoonmaak

14. Mededelingen en documenten ter inzage.

Marijke De Meyer
Secretaris
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Hilde De Sutter
Voorzitter
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