18 oktober 2010
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op donderdag 28 oktober 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 zitting hebbende 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. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 27 september 2010.
2. Dienst voor schuldbemiddeling: hernieuwing van de erkenning.
Het OCMW van Oosterzele is sedert 2002 erkend als instelling voor
schuldbemiddeling en deze erkenning is met ingang van 24 juni 2005 hernieuwd voor een periode van zes jaar. De Vlaamse overheid, departement
Welzijn en Samenleving, deelde mee dat deze erkenning verstrijkt op 24
juni 2011. Om in de toekomst verder te kunnen werken als instelling voor
schuldbemiddeling moet een nieuwe aanvraag ingediend worden ten minste acht maanden voor het verstrijken van de erkenningsduur. Het OCMW
van Oosterzele beschikt momenteel over twee maatschappelijk werkers
die voldoen aan de gestelde voorwaarden en die in het kader van hun begeleidingsopdracht belast zijn met schuldbemiddeling. Voor de juridische
aspecten van schuldbemiddeling doet het OCMW beroep op een juriste.
Aan de Raad wordt goedkeuring gevraagd om een hernieuwing van de erkenning als dienst voor schuldbemiddeling aan te vragen voor een nieuwe
periode van 6 jaar.
3. OCMW- financiën: kwartaalrapportering – 3de KW 2010
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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.
4. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op
het werk – 2de en 3de KW 2010 - kennisname

5. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op
het werk – jaaractieplan 2011 - goedkeuring
Dit document werd opgesteld krachtens De Codex Welzijn op het werk, Titel I, Hoofdstuk 3, art. 11. Het actieplan omvat volgende items:
Het welzijnsbeleid (implementatie nieuwe of bestaande wetgeving / procedures / afspraken) - onderzoeken, inspecties, analyses – materiële aanpassingen en vorming.
Het jaaractieplan is een engagement van de werkgever.

6. Uitbreiding en aanpassing van het OCMW-gebouw - principebeslissing.
Er wordt aan de raad principiële goedkeuring gevraagd om het OCMWgebouw uit te breiden en aan te passen (ontvangstbalie). De uitbreiding
bevindt zich achter het initiële gebouw. Het betreft één volwaardige bouwlaag boven de (half verzonken) kelderverdieping en gelijkvloerse verdieping. Het motiveringsverslag en een voorontwerp liggen ter inzage in de
raadzaal.

BESLOTEN VERGADERING

7. Mededelingen en documenten ter inzage.

Marijke De Meyer
Secretaris
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