12 september 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 20 september 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 31 augustus 2011
Voorstel: goedkeuring

Mededelingen
Omzendbrief Staatssecretaris voor Maatschappelijk Integratie Ph. Courard betreffende de
verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie – 1 september 2011.
Categorie 1 (samenwonende persoon)
Categorie 2 (alleenstaande persoon)
Categorie 3 (persoon die samenwoont
met een gezin te zijnen laste )

€ 6.161,46 of € 513,46 per maand
€ 9.242,20 of € 770,18 per maand
€ 12.322,93 of €1.026,91 per maand

Sociale Dienstverlening: huisvesting - energie

2. Noodwoning: Korenbloemstraat 4 - verlenging huurovereenkomst
Aan de verhuurder CVBA Merelbeekse Sociale Woningen wordt gevraagd om de huurovereenkomst van de noodwoning Korenbloemstraat 4 vanaf 01 oktober 2011 te verlengen met 1
jaar onder dezelfde voorwaarden.
Voorstel: goedkeuring
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3. Campagne: “De energiejacht”
‘De Energiejacht’ is een campagne van de provincie Oost-Vlaanderen en de Bond Beter leefmilieu om samen de jacht te openen op de energieverslinders. Deze campagne is de opvolger
van de ‘Klimaatwijken’. Men heeft er dit jaar opnieuw voor gekozen om enkel een groepscampagne naar de kansarme doelgroep te organiseren. Voor kansengroepen is energiebesparing
immers een meer dringende kwestie dan voor de doorsnee Vlaming. De groep gezinnen die
samen energie besparen worden begeleid door een professionele medewerker van het
OCMW. Zij wordt dan ‘energiemeester’ van een groep van 15 personen die zij begeleidt.
Omdat de Provincie alle kosten voor de ontwikkeling van de website en het communicatiemateriaal/huisstijl op zich neemt, is deelname aan de campagne volledig gratis.
Gezien ons succes van vorig jaar (we eindigden op de 4de plaats van de 22 deelnemers en
bespaarden 5528 kg CO2) wensen wij onze doelgroep uit breiden met:
leefloongerechtigden en/of gerechtigden op financiële steun, mensen in budgetbeheer, burgers
wiens dossier het laatste jaar in het LAC voorgekomen is, inwoners die komen opladen (budgetmeter), inwoners van Oosterzele met een gezinsinkomen van maximum € 2000 /maand netto en alleenstaanden met een maximum maandelijks inkomen van € 1200/maand (kinderbijslag
wordt niet in aanmerking genomen).
De groep wordt beperkt tot maximum 30 deelnemers en inschrijven kan tot 21 november 2011.
Voorstel: goedkeuring

Financiën
4. Vervallen belegging (31/10/2011) op de termijnrekening
Aan de raad wordt gevraagd om, onder haar verantwoordelijkheid, een beslissing te nemen
wat er met de vervallen belegging dient te gebeuren, rekening houdend met de uitbreidings- en
aanpassingswerken aan het administratief gebouw.

BESLOTEN ZITTING

Marijke De Meyer
Secretaris

OCMW-raadszitting van dinsdag 20 september 2011

Hilde De Sutter
Voorzitter

Pagina 2 van 2

