14 januari 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 25 januari 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.

DAGORDE

OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 13 december 2010
2. Financiële dienst: termijnrekening - kennisname
In het kader van een actief thesauriebeheer wordt aan de raad gevraagd
kennis te nemen van het openen van een termijnrekening bij de bank Van
Lantschot.
Het rendement ligt 40 basispunten hoger dan bij andere banken.
3. Patrimonium: pachtoverdracht van Karel Leus aan Koen Leus en Marijke Lemeire - kennisname
In toepassing van artikel 35 van de pachtwet worden alle goederen in
pacht van de heer Karel Leus overgelaten aan zijn zoon Koen Leus en
schoondochter Marijke Lemeire.
4. Informatica: upgrade van Publilink 1.0 naar Publilink 2.0 Explore
Publilink is een sterk beveiligd communicatieplatform tussen overheden en
hun dienstleveranciers, tussen overheden onderling en tussen lokale, gewestelijke en federale instanties. Om de technologische uitdagingen van
morgen te kunnen aangaan heeft Belgacom het Publilink Explore-netwerk
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gelanceerd (aanpassing van de bandbreedte, hogere veiligheid, productiviteit, …).
5. Veiligheidsbeleid - princiepsbeslssing
In het kader van het veiligheidsbeleid van het OCMW wordt voorgesteld
om volgende zaken aan te schaffen (huur of kopen):
- twee ‘peopleguard’ toestellen voor maatschappelijk werkers
Dit toestel voorziet in de stijgende nood aan persoonlijke beveiliging. Dit
zeer klein en draagbaar toestel heeft het formaat van een mobiele telefoon
en kan in noodsituaties met één enkel knop geactiveerd worden.
Dit toestel is gekoppeld aan een meldkamer.
- een veiligheidsconsole
Het vernietigen van vertrouwelijke documenten gebeurt om de vier weken
ter plaatse door een gespecialiseerde firma.
6. Gezamenlijke aankoop door de gemeente en OCMW van aardgas en

elektriciteit - princiepsbeslissing
Eandis stelt zich terug kandidaat om bijstand te verlenen aan de besturen
met het oog op het organiseren van een nieuwe samenaankoop van elektriciteit en aardgas (huidige contracten lopen ten einde op 31 december
2011). Zij wensen te weten of ons bestuur (samen met de gemeente) wil
participeren in dit dossier.
7. Proefproject Eandis gratis dakisolatie voor private huurwoningen -

bekrachtiging
Eandis wenst woonpatrimonium kwaliteitsvoller en energiezuiniger te maken.
Zij zullen de praktische en financiële uitvoering dragen van minstens 500
private huurwoningen in Vlaanderen.
De woningen zullen gekozen worden in het segment van de woningen op
de private huurmarkt in de laagste huurcategorie.
De huurder-verhuurderproblematiek legt in vele gevallen een grote rem op
de effectieve realisatie van energiebesparende investeringen aangezien
de investering door de verhuurder wordt gedragen en de besparing op een
energiefactuur ten goede komt van de huurder.
De woningen worden verdeeld over de OCMW’s die hun medewerking
verlenen aan dit proefproject. Concreet zal dan vanuit Eandis een lijst bezorgd worden van de bewoners in onze gemeente met een aardgasbudgetmeter.
8. Huurwoning Geraardsbergsesteenweg waterschade - kennisname

Ten gevolge van de strenge vorst is de waterleiding gesprongen in de
badkamer en is het water weggevloeid tot in de kelder. Er is aangifte gebeurd bij de verzekeringmaatschappij Ethias en de verzekeringmaatschappij van de eigenaar.
Het volledige dossier ligt ter inzage.
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9. OCMW-dienstverlening: contingent 2011 – verhoogde toelage van de
staat aan de OCMW’s voor de aanwerving van leefloon- en steungerechtigden met toepassing van artikel 60 §7, van de organieke wet
van 8 juli 1976, die ter beschikking worden gesteld van sociale economie-initiatieven
Gelet op het KB van 21 december 2000 houdende de toekenning van een
verhoogde staatstoelage aan de OCMW’s voor specifieke initiatieven, gericht op de inschakeling binnen de sociale economie.
De POD Maatschappelijke Integratie vraagt of wij hetzelfde contingent
2010 voor het jaar 2011 in het kader van een verhoogde toelage van de
staat aan de OCMW’s voor de aanwerving van leefloon- en steungerechtigden met toepassing van artikel 60 § 7 , van de organieke wet van 8 juli
1976, die ter beschikking worden gesteld van sociale economieinitiatieven wensen te behouden.
Er wordt voorgesteld aan de raad om het contingent 2010 (namelijk 2 arbeidsplaatsen) te behouden voor 2011.

BESLOTEN VERGADERING
.

Marijke De Meyer
Secretaris
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