19 november 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 november 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 28 oktober 2010
2. OCMW- financiën: interne kredietaanpassingen (exploitatie) 2 – 2010 goedkeuring
Interne kredietaanpassingen zijn, wat betreft de exploitatie, kredietaanpassingen
die het totaalbedrag aan kaskosten en kasopbrengsten van een bepaald
activiteitencentrum niet wijzigen, interne facturatie niet meegerekend.

3. Arbeidsongevallenverzekering –verlenging polis Ethias voor een
periode van 3 jaar - goedkeuring
In tegenstelling tot andere verzekeringsproducten, die jaarlijks opzegbaar zijn
door beide partijen, heeft de wetgever geoordeeld dat contracten
arbeidsongevallen voor 3 jaar kunnen worden afgesloten.
Voor ons bestuur zou het aangaan van een verlenging voor 3 jaar er bovendien
op neer komen dat wij de toegestane premiereductie van 10,5% in
arbeidsongevallen meteen voor drie jaar garanderen.

OCMW-raadszitting van dinsdag 30 november 2010

Pagina 1 van 2

4. Energiearmoede: regeling minimale levering aardgas
De regeling minimale levering aardgas is definitief goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en geldt enkel in de winterperiode. Wie zijn budgetmeter aardgas bij
gebrek aan middelen niet kan opladen, kan zich vanaf 1 december 2010 tot het
OCMW wenden voor een minimale levering van aardgas. Ook de netbeheerders
bezorgen aan de OCMW’s de gegevens van wie zijn budgetmeter niet oplaadt.
Het OCMW dat voor dit systeem opteert, doet dan een sociaal onderzoek en op
basis van de eventuele behoefte en een tabel kent het een bedrag toe voor zo’n
minimale levering aardgas. Er volgt vóór 1 december nog een verduidelijkende
omzendbrief en dan zou ook de tabel en het formulier voor terugvordering bij de
netbeheerders (max. 70%) klaar moeten zijn. Op dit moment zijn ongeveer 17.000
budgetmeters aardgas actief in Vlaanderen.

5. CO-preventiecampagne - goedkeuring
Eén van de acties uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan is dat er jaarlijks een actueel
preventiethema in de kijker wordt gezet.
Er wordt voorgesteld aan de raad om mee te werken aan de
CO-preventiecampagne van Binnenlandse Zaken. Het slachtoffercijfer blijft
duizelingwekkend hoog. In 2009 kregen opnieuw 1397 mensen af te rekenen met
CO-intoxicatie, 35 overleefden dit zelfs niet. Daarom wil Binnenlandse Zaken deze
campagne herhalen. Er komen slachtoffers voor in alle lagen van de bevolking,
maar niet iedereen is voldoende op de hoogte van het gevaar.
Sommige risicogroepen, zoals kansarmen en bepaalde minderheden, worden niet
altijd bereikt door de klassieke preventiecampagnes. De campagne ‘Hou de stille
moordenaar buiten’ wil dit probleem aan de kaak stellen. Er is hiervoor, naast een
affiche, een fotoroman beschikbaar met een duidelijke en eenvoudige boodschap:
‘CO is levensgevaarlijk, maar je kan je er tegen beschermen’! Dit fotoverhaal is
gratis verkrijgbaar in 11 talen en kan gebruikt worden om uit te leggen hoe men
'de stille moordenaar' buiten houdt.

6. Informatiebrochure OCMW - goedkeuring
Inzake de actieve openbaarheid van bestuur, geldt als algemeen principe dat de
instanties de verplichting hebben om de bevolking systematisch, correct,
evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze over hun beleid, regelgeving en
dienstverlening voor te lichten.
Niet alle burgers beschikken over internet om deze informatie te raadplegen en
het is het daarom heel belangrijk dat de schriftelijk communicatie niet uit het oog
wordt verloren.
De brochure maakt burgers op een toegankelijke en verstaanbare manier wegwijs
in onze dienstverlening en is doelgroepoverstijgend.
Het voorontwerp van brochure ligt ter inzage.

BESLOTEN VERGADERING
7. Goedkeuren notulen van de raadszitting van 28 oktober 2010
8. Mededelingen en documenten ter inzage.
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