09 augustus 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op woensdag 17 augustus 2011 om 18.00 uur 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 5 juli 2011
Voorstel: goedkeuring

Mededelingen

-

Omzendbrief BB 2011/2: Vlaams Ministerie van Bestuurszaken- Agentschap voor Binnenlands
Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Regelgeving en Werking inzake
raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden.

Lokaal Sociaal Beleid
2. Lokaal Sociaal Beleid: tussentijdse evaluatie
Artikel 4 uit het decreet Lokaal Sociaal Beleid bepaalt dat elke stad en gemeente het Lokaal
Sociaal Beleidsplan 2008-2013 tussentijds moet evalueren en de tussentijdse evaluatie moet
agenderen, bespreken, desgevallend bijsturen en goedkeuren op zowel OCMW- als
gemeenteraad.
Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 van Oosterzele is opgebouwd rond 5 thema’s:
thuis- en ouderenzorg, kinderopvang, huisvesting, tewerkstelling en samenwerking tussen
gemeente en OCMW om een effectief en efficiënt Lokaal Sociaal Beleid uit te werken voor alle
burgers. Voor elk van die thema’s werden strategische en operationele doelstellingen en acties
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vooropgesteld. Als we de acties per thema overlopen, dan kunnen we concluderen dat het
Lokaal Sociaal Beleidsplan in Oosterzele geen dode letter is gebleven.
Voorstel: goedkeuring.
Thuis- en ouderenzorg
3. Minder Mobielen Centrale: verhoging lidmaatschap vanaf 2012
Taxistop deelt ons mee dat het lidmaatschap vanaf 2012 wordt verhoogd. Het bedrag van het
lidmaatschap is al 15 jaar hetzelfde gebleven. Enkel met de overgang naar de euro is er een
beperkte aanpassing gedaan van 250 Bfr. naar 7 euro.
Dit betekent concreet dat vanaf 2012 een alleenstaande 10 euro betaalt en een koppel of
samenwonende 15 euro per jaar. Na 30/06 worden deze bedragen dan respectievelijk 5 en 7,5
euro.
Voorstel: goedkeuring.

Sociale Dienstverlening: huisvesting
4. Huurwoning Vrijhem 55: minnelijke beëindiging van de huurovereenkomst vanaf 01 augustus
2011.
Voorstel: kennisneming.
5. Huurwoning: Geraardsbergsesteenweg 214:
huurovereenkomst vanaf 01 september 2011.
Voorstel: goedkeuring.

voorstel

minnelijk

beëindiging

van

de

6. Noodwoningen: Pastorieberg 1 wordt omgeruild met Korenbloemstraat 34
Dit gebeurt op verzoek van de eigenaar (Merelbeekse Sociale Woningen).
Voorstel: kennisneming.

Financiën
de

7. Kwartaalrapportering – 2

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 tweede kwartaal 2011.
Voorstel: kennisneming.

8. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw:
ereloon architect (schijf 1) schetsontwerp en voorontwerp: 6.659,96 euro , incl. BTW.
Voorstel: betaalbaarstelling.

9. Beleids- en beheerscyclus (BBC): conversie boekhoudpakket - prijsopgave
(offertenummer 2011/1555) – totale kost: 5.992,17 euro, incl. BTW en opleiding.

Cevi

In het kader van de nieuwe wetgeving over de BBC moeten wij als piloot OCMW overstappen
van de NOB-toepassing naar de BBC-toepassing. Deze overstap bevat belangrijke
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veranderingen zoals een nieuw boekhoudplan, de integratie van (verplichte) beleidsinformatie
in de boekhouding en een goed georganiseerde beleidsindeling.
Voorstel: kennisneming.

Overheidsopdrachten

10. Gezamenlijke aankoop van elektriciteit – gunningsbesluit van het College – de levering van
elektriciteit aan installaties en gebouwen van de gemeente, het OCMW en de politiezone op
het grondgebied van de gemeente Oosterzele is gegund aan leverancier Nuon Belgium nv
vanaf 01 januari 2012.
Voorstel: kennisneming.
11. Gezamenlijke aankoop van aardgas – gunningsbesluit van het College – de levering van
aardgas aan installaties en gebouwen van de gemeente, het OCMW en de politiezone op het
grondgebied van de gemeente Oosterzele is gegund aan leverancier SPE nv vanaf 01
september 2011.
Voorstel: kennisneming.
12. Dienst warme maaltijden: leveren van warme maaltijden aan huis – gunning opdracht
ingevolge herhalingsopdracht ( beslissing raad dd.16/08/2010).
Voorstel: goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
13. Notulen besloten zitting 5 juli 2011.
Voorstel: goedkeuring.

Personeel
14. Dienst aanvullende thuiszorg: bijkomende tijdelijke halftijdse aanstelling , technisch beambte
schoonmaak(Gesco).
Duur arbeidscontract: 6 maand.
Voorstel: bekrachtiging.
15. Dienst aanvullende thuiszorg : ontslag van , voltijds technische beambte schoonmaak (Gesco),
met ingang van 16 augustus 2011.
Voorstel: kennisneming.
16. Dienst aanvullende thuiszorg: ontslag (halftijdse prestaties) van , voltijds technische beambte
schoonmaak (Gesco), met ingang van 01 oktober 2011.
Mevrouw heeft haar verlof voor deeltijdse prestaties uitgeput (duurt maximaal 2 jaar tijdens de
loopbaan).
Voorstel: kennisneming.
17. Dienst aanvullende thuiszorg: verlenging tijdelijke aanstelling van , technisch beambte
schoonmaak (sectoraal fonds), in halftijds verband.
Voorstel: bekrachtiging.
18. Dienst aanvullende thuiszorg: aanstelling van , technisch beambte schoonmaak (Gesco), in
halftijds verband ter vervanging van , ontslagnemend.
Voorstel: goedkeuring.
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19. Dienst voor gezinszorg: verlenging tijdelijke halftijdse aanstellingen , verzorgende.
Duur arbeidscontract: 6 maand.
Voorstel: bekrachtiging.
20. Voorstel personeelsuitstap naar Gent op16 september.
Voorstel: goedkeuring.

Kinderopvang

21. Dienst opvanggezinnen: overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen (1
2011) bij onthaalouders.

ste

de

en 2 kwartaal

Gelet op de mededeling van Kind & Gezin d.d. 19 juli 2007 inzake de bezettingsgrenzen op het
niveau van de individuele onthaalouder en op het niveau van de erkende dienst.
Gelet op het huishoudelijk reglement, meer bepaald hoofdstuk 3: samenwerking met de
onthaalouder.
Gelet op het verslag van de dienstverantwoordelijken waaruit blijkt dat de volgende
onthaalouders twee opeenvolgende kwartalen in overbezetting gingen, maar dat deze
bezetting aanvaardbaar was en gemotiveerd.

Mededelingen

-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal.

Marijke De Meyer
Secretaris
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Hilde De Sutter
Voorzitter
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