15 februari 2011
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 28 februari 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 25 januari 2011

1. OCMW-dienstverlening: afrekening verwarmingstoelage – periode 01
januari 2010 tot 31 december 2010 – vaststelling
Er is 40.523,14 euro uitbetaald aan verwarmingstoelagen.
Dit bedrag is integraal teruggevorderd van het Sociaal Verwarmingsfonds.

2. OCMW-dienstverlening: eindverslag en afrekening in het kader van
de omzendbrief van 27 januari 2011 betreffende het uniek verslag
houdende toekenning van een subsidie aan OCMW’s ter bevordering
van de maatschappelijke participatie en culturele en sportieve
ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s –
periode 01 januari 2010 tot en met 31 december 2010 – vaststelling
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3. OCMW-dienstverlening: subsidie aan OCMW’s ter bevordering van de
maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing
van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s – periode
2011 – principiële besteding toelage

4. Dienst schuldbemiddeling: jaarverslag 2010 - kennisname
Het OCMW van Oosterzele is erkend als instelling voor schuldbemiddeling sinds
24/06/2002.
In 2010 zien we terug een stijging van het aantal dossiers. 34 gezinnen hebben
beroep gedaan op onze dienst.
Door het relatief beperkt aantal cliënten is het moeilijk om tendensen te vinden.
We zetten enkele vaststellingen op een rijtje :
- ¾ van de cliënten bevindt zich in de leeftijdsgroep van 36-65 jaar
- de ongehuwden en wettelijk gescheiden personen zijn het meest
vertegenwoordigd in de indeling burgerlijke staat
- meer dan de helft van de cliënten zijn alleenstaanden, hebben een
vervangingsinkomen (hiervan heeft 21% een pensioen)
- meestal zijn de schulden afbetaald bij cliënten die reeds langer dan 5 jaar in
budgetbeheer zijn, afbetaald van schulden.

5. OCMW-dienstverlening: Lokaal Opvanginitiatief – leefgeld en zakgeld
richtbedragen 2011 – aanpassing
In de omzendbrief van Fedasil worden nieuwe richtbedragen van leefgeld en
zakgeld bekendgemaakt. Voorheen hadden wij geen richtbedragen voor het
zakgeld. De toepassing van deze aangepaste bedragen heeft uitwerking met
ingang van 01/01/2011 voor de duur van één jaar, tenzij vanuit Fedasil nieuwe
richtlijnen worden opgelegd.

6. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op
het werk - 4de kwartaalverslag 2010 - kennisname
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