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04 juni 2010 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 22 juni 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 20 mei 2010. 

2. Kwijting verlenen aan de gewestelijk ontvanger over de jaarrekening 2008. 
Overeenkomstig het artikel 90 § 2 van de OCMW-wet kan de raad bij de Vlaamse 
Regering beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit van de 
Provinciegouverneur d.d. 06 mei 2010, binnen een termijn van dertig dagen 
ingaande de dag na het versturen van dit besluit. 
In zijn eerstvolgende vergadering na het verstrijken van de hierboven vermelde 
termijn, verleent de raad kwijting aan de ontvanger over de afgelegde rekening.   
 

3. Vaststellen jaarrekening 2009. 
De geconsolideerde resultatenrekening over het boekjaar 2009 vertoont een 
resultaat van – 719.828,39 euro. 
Hierin zijn alle kosten en opbrengsten van het OCMW met betrekking tot het 
dienstjaar 2009 verrekend. 
Deze uitslag brengt de berekende gemeentelijke bijdrage op 688.936,43 euro. 
De balans vertoonde op 31 december 2009 een totaal van 2.301.913,30 euro. 
Hierin zijn alle bezittingen van het OCMW evenals alle rechten en verplichtingen 
opgenomen. 
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4. Personeel: Goedkeuring invoering aanvullend pensioenstelsel voor de 
contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de 
RSZPPO. 
Na de eerste raadsbeslissing van 30 maart 2010 houdende een intentieverklaring 
om een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te 
voeren –à rato van 1% werkgeversbijdrage op het pensioengerechtigde jaarloon 
met ingang van 1 januari 2010- en om de RSZPPO aan te stellen als 
opdrachtencentrale (wetgeving overheidsopdrachten), dient nu een tweede 
raadsbeslissing te worden genomen om het aanvullend pensioenstelsel in te 
voeren, het bestek goed te keuren dat door de RSZPPO werd opgemaakt en het 
College te belasten met de verdere uitvoering. Deze raadsbeslissing vormt, 
samen met het kaderpensioenreglement, het lokale pensioenreglement. Met deze 
beslissing verbindt het bestuur zich op bindende wijze tegenover zijn contractueel 
aangestelde personeelsleden.  
 

5. Dienst warme maaltijden: vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren 
bestek. 

Er wordt aan de raad gevraagd om het bestek leveren warme maaltijden aan huis voor de 
periode vanaf  01 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 goed te keuren. De wijze 
van gunnen van de opdracht is de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. In  
2009 leverde de traiteur  17 771 maaltijden. 

 

6. Lokaal Opvanginitiatief: verlenging overeenkomst betreffende de materiële 
opvang van asielzoekers in een lokaal opvanginitiatief Reigerstraat 83 – 
goedkeuring. 
De overeenkomst betreffende de materiële opvang afgesloten tussen enerzijds 
het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, vertegenwoordigd 
door de Minster van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en 
Grootstedenbeleid en anderzijds het OCMW, loopt van 01/09/2007 tot en met 
31/082010. 
De overeenkomst dient dus verlengd te worden. Er kan gekozen worden om 
opnieuw een overeenkomst van 3 jaar aan te gaan of te kiezen voor een 
overeenkomst van onbepaalde duur. 
 
 

7. Kennisname beslissing gemeenteraad inzake aanstelling van SOLVA tot 
Lokale Entiteit voor het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. 
Het door SOLVA invullen van de rol van “lokale entiteit” voor het Fonds ter 
Reductie van de Globale Energiekost (het FGRE) zodat de huidige en 
toekomstige bewoners van de gemeente Oosterzele toegang krijgen tot de 
financiële middelen die dit Fonds ter beschikking stelt voor het verstrekken van 
kredieten ter financiering van structurele maatregelen in privé-woningen die 
dienen als hoofdverblijfplaats en gesitueerd zijn op het grondgebied van de 
gemeente. 
Dit project richt zich eveneens tot de doelgroep, zoals bedoeld in het Koninklijk 
Besluit van 02 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest 
behoeftigen van het FRGE, waartoe een nauwe samenwerking met het OCMW 
van de gemeente vereist is. 
 
 

8. Bespreking jaar van de armoede. 
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2010 is het Europees Jaar van de Strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting.  
Het OCMW wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om een actie te 
ontwikkelen. 
 
 

9. Socio-culturele participatie: organisatie daguitstap 
De raad besliste in januari 2010 om terug gebruik te maken van de subsidies 
verleend in het kader van de maatregelen ter bevordering van de 
maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de 
gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s.  
De doelgroep werd als volgt afgebakend: 
- financiële steunverlening en woonachtig in Oosterzele;  
- materiële steunverlening, 
- hulpverlening in het kader van budgetbegeleiding/budgetbeheer, 
- EANDIS-cliënten die gebruik maken van het oplaadsysteem in het OCMW van     
Oosterzele én woonachtig zijn in de gemeente Oosterzele én minderjarige 
kinderen ten laste hebben, 
- LAC-dossiers (positieve medewerking) met minderjarige kinderen ten laste.  
 
Er werden een 7-tal initiatieven goedgekeurd, waaronder een dagtrip in 
groepsverband voor de bovenvermelde doelgroep georganiseerd door het 
OCMW. 

 

10. Ondertekening charter toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening. 
Het charter is een intentieverklaring over de basisprincipes van toegankelijke 
dienst- en hulpverlening in de gemeente. De scan is een zelfevaluatie - instrument 
dat het lokaal bestuur toelaat om de lokale dienst- en hulpverlening van dichtbij te 
bekijken vanuit toegankelijkheidsperspectief. Het helpt om lacunes en 
tekortkomingen op te sporen en vormt de basis voor verbeteracties. Beide 
instrumenten werden ontwikkeld door de VVSG, in samenspraak met 
medewerkers van lokale besturen en met de steun van de Vlaamse overheid, 
departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
Meer concrete informatie over het charter en de scan toegankelijke dienst- en 
hulpverlening vindt u in de handleiding op www.vvsg.be lokaal sociaal beleid. 
 

 
BESLOTEN VERGADERING 
 
11. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 20 mei 2010 

12. Mededelingen en documenten ter inzage. 
                        
 

 
   
                Marijke De Meyer     Hilde De Sutter 
     Secretaris     Voorzitter 

 
 
 
 
 
 


