25 oktober 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op donderdag 03 november 2011 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.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen

1. Notulen openbare zitting 20 september 2011
Voorstel: goedkeuring

Mededelingen
Sociale Dienstverlening: huisvesting - energie

2. Energiearmoede: regeling minimale levering aardgas 2011-2012
Met de ‘minimale levering aardgasbudgetmeter’ (Energiebesluit van 19 november 2010) wil de
Vlaamse Regering een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de
budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de
winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas te beschikking te
stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De kost hiervoor kan deels worden
gerecupereerd bij de distributienetwerkbeheerder, deels bij de hulpvragen.
Deze regeling is optioneel voor de OCMW’s: zij kunnen beslissen al dan niet in het systeem te
stappen. Ze kunnen wel slechts middelen recupereren bij de aardgasnetbeheerder als ze de
procedure volgen .
De ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ is van toepassing in de winterperiode die in
dit verband gedefinieerd is van 1 december tot 1 maart. De minister van Energie kan deze
periode echter uitbreiden in functie van de weersomstandigheden.
Voorstel: goedkeuring
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3. Kwartaalrapportering – 3

kwartaal 2011

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
liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. Hoewel het
nieuwe OCMW-decreet geen verplichte kwartaalrapportering meer oplegt, willen wij de traditie
van een periodieke financiële verslaggeving verder zetten.
Overwegende het belang van een regelmatige kennisneming van de fundamentele financiële
evoluties en beheersgegevens van het OCMW;
Overwegende dat in functie hiervan de gewestelijk ontvanger een kwartaalrapportering indient
bij de raad voor het derde kwartaal 2011.
Voorstel: kennisneming
4. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw:
ereloon architect (schijf 2) ontwerp (ruwbouw en afwerking): 10.251,69 euro , incl. BTW
Voorstel: betaalbaarstelling
5. Interne kredietaanpassingen (exploitatie) 1 - 2011
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.
Overwegende dat er een aantal kredietaanpassingen zijn gebeurd omwille van de actualisatie
van bepaalde budgetten.
Voorstel: goedkeuring

Overheidsopdrachten
6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw:
Perceel 1: ruwbouw en afwerking: gunning van de opdracht
Indien het aanbestedingsverslag niet tijdig klaar is, wordt aan de raad gevraagd om deze
bevoegdheid over te dragen aan het Vast Bureau.

Marijke De Meyer
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