16 september 2010
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 27 september 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 16 augustus 2010.
2. Lokaal Opvanginitiatief: nieuw huishoudelijk reglement–goedkeuring.
Vanuit Fedasil is een nieuw huishoudelijk reglement opgemaakt met algemene
richtlijnen voor de Lokale Opvanginitiatieven (LOI). Dit reglement bestaat uit twee
luiken. Een luik: werking van het LOI ter attentie van de bewoners en een luik:
huishoudelijk reglement voor de bewoners van een LOI. Dit laatste is aangepast
volgens de eigen werking per LOI.
De volledige bundel ligt ter inzage in de raadzaal.

3. Campagne: ‘De Energiejacht’.
‘De Energiejacht’ is een campagne van de provincie Oost-Vlaanderen en de Bond
Beter leefmilieu om samen de jacht te openen op de energieverslinders. Deze
campagne is de opvolger van de ‘Klimaatwijken’. Men heeft ervoor gekozen om
dit jaar enkel een groepscampagne naar de kansarme doelgroep te organiseren.
Voor kansengroepen is energiebesparing immers een meer dringende kwestie
dan voor de doorsnee Vlaming. De groep gezinnen die samen energie besparen
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worden begeleid door een professionele medewerker van het OCMW. Hij of zij
wordt dan ‘energiemeester’ van een groep van 15 personen die hij/zij begeleidt.
Omdat de Provincie alle kosten voor de ontwikkeling van de website en het
communicatiemateriaal/huisstijl op zich neemt, is deelname aan de campagne
volledig gratis.
De raad moet eerst de deelname aan de campagne goedkeuren.

4. Indexatie inkomensschalen schoonmaakdienst en warme maaltijden
– kennisname.
Conform het reglement worden de inkomensschalen geïndexeerd vanaf 01
september 2010 met 2% voor de schoonmaakdienst en de dienst warme
maaltijden.

5. Lokaal Sociaal Beleid: opvolging.
6. Klusjesdienst: evaluatie.
Er is een kosten/baten analyse opgemaakt. De taken van de klusjesdienst kunnen
opgesplitst worden als volgt:
-bij de gebruikers/cliënten
-huur- en noodwoningen OCMW
-OCMW: gebouw en tuin
De nota ligt ter inzage.

BESLOTEN VERGADERING
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