19 maart 2010
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 30 maart 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 01 maart 2010
2. OCMW-dienstverlening: afrekening verwarmingstoelage – periode 01
september 2008 tot 31 december 2009 – vaststelling

Sep-dec 2008
2009

aantal
199
231

totaal
€ 24 007,36
€ 34 219,31

gemid.
€ 120,64
€ 148,24

Min.
€ 15,00
€ 15,00

Max.
€ 240,00
€ 210,00

3. OCMW- dienstverlening: vervanging 9 oude toestellen en aankoop
van 4 nieuwe toestellen – principebeslissing
De werking van de personenalarmtoestellen, die 10 jaar oud zijn, kan niet meer
gegarandeerd worden. Verder is er ook nood aan bijkomende toestellen gezien er
de laatste 3 maanden een wachtlijst is.
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4. Huisvesting: Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw - vernieuwde
statuten en samenwerkingsprotocol
Nieuw is dat vanaf heden aan alle aangesloten besturen een financiële
tussenkomst wordt gevraagd (in de meeste SVK’s gebeurde dit reeds). Deze
tussenkomst (=jaarlijks te herziene tussenkomst) bedraagt voor 2010 : 0,15
euro/inwoner en een éénmalige toetredingsvergoeding van 0,20 euro/inwoner.

5. Personeel: intentieverklaring om aanvullend pensioenstelsel voor de
contractuele personeelsleden te voeren met ingang van 1 januari 2010 en om
de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving
overheidsopdrachten
In uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 hebben de gesprekspartners in
het Vlaamse onderhandelingscomité C1 op 9 december 2009 een akkoord bereikt
over een pensioenreglement voor de contractanten (gemeente en OCMW) en een
model raadsbeslissing.
Dit akkoord beveelt de besturen aan om dit pensioenreglement in te voeren met
ingang van 1 januari 2010, om de pensioentoelage vast te leggen op minstens 1%
werkgeversbijdrage op het pensioengerechtigde jaarloon en om te beslissen om
al dan niet een inhaaltoelage voor de reeds geheel of gedeeltelijk gepresteerde
diensttijd te storten.
De huidige (eerste) raadsbeslissing betreft een intentieverklaring om een
aanvullend pensioenstelsel voor de contractanten in te voeren en om de RSZPPO
aan te stellen als opdrachtencentrale (wetgeving overheidsopdrachten).
Later zal een tweede raadsbeslissing moeten genomen worden om het
aanvullend pensioenstelsel in te voeren en om het bestek goed te keuren dat door
de RSZPPO zal worden opgemaakt. Deze (tweede) raadsbeslissing, vormt
samen met het kaderpensioenreglement, het lokale pensioenreglement. Met deze
beslissing verbindt het bestuur zich op bindende wijze tegenover zijn
contractanten.

6. Personeel: hepatitisvaccinaties schoonmaaksters aan huis - goedkeuring
De schoonmaaksters aan huis worden niet langer door het Fonds voor de
Beroepsziekten gelijkgesteld met verzorgend personeel. Aanvragen aan het
Fonds voor de terugbetaling van hepatitisvaccins zullen dus in de toekomst
steevast geweigerd worden. Er zal door de arbeidsgeneesheer dan ook geen
aanvraag meer gebeuren naar het Fonds. Indien de werkgever beslist om de
schoonmaaksters in de thuiszorg de kans te bieden zich te laten vaccineren tegen
Hepatitis B, of het gecombineerd vaccin tegen Hepatitis A en B, dan zullen de
kosten hieraan verbonden volledig op rekening komen te staan van de werkgever.

7. Projecten Zorgraad - bekrachtiging
Vier organisaties dienden een projectvoorstel in.
- Ziekenzorg Oosterzele bezoekt met mantelzorgers een thuiszorgwinkel en biedt
een zinvolle attentie aan.
- Onze-Lieve-Vrouw Ter Veldbloemen en De Zilverlinde zet een project op rond
mantelzorg en depressie en burn-out met vier acties.
- Ziekenzorg Scheldewindeke werkt rond chronische pijnen. De twee
voordrachten worden evenwel gezien als een deel van de gewone werking, geen
bijkomende acties met een meerwaarde. Er wordt gesuggereerd om aan te sluiten
bij het hierna vermelde project.
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- Ziekenzorg Balegem wil een samenwerking opzetten met de andere
Ziekenzorgafdelingen rond een draaiboek voor mantelzorg in Oost-Vlaanderen.
Aangezien de details nog uitgewerkt moeten worden, wordt de toelage bepaald
wanneer het samenwerkingsverband een feit is.
Elk project krijgt een meter en/of peter die een en ander opvolgt, adviseert en in
juni een voortgangsverslag presenteert aan de zorgraad.

BESLOTEN VERGADERING
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