17 september 2012
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 25 september 2012 om 20u30 in het Erfgoedhuis, SintAntoniusplein 10, 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 27 augustus 2012
Voorstel: goedkeuring

Mededelingen
- Omzendbrief Fedasil betreffende Lokale Opvanginitiatieven - aanpassing van het tarief voor
kinderen
Deze tariefwijziging betreft enkel de begeleide minderjarige kinderen.
De tariefwijziging treedt in werking op 1 augustus 2012 bij toepassing van het koninklijk besluit van
24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de OCMW’s toegekend aan de begunstigden van opvang gehuisvest in een lokaal opvanginitiatief.
Concreet betekent dit voor ons bestuur ( indien de plaatsen bezet zijn volgens hoe ze bepaald zijn
in de conventie) een verschil van 36.448,56 euro minder subsidies op jaarbasis.

Overheidsopdrachten
2. Vervanging kopieertoestel: delegatie aan het gemeentebestuur
Het kopieertoestel Canon is verouderd en moet vervangen worden.
Er wordt een nieuw toestel Canon IR ADVANCE C5035i voorgesteld. Dit is gebaseerd op het
raamcontract van de provincie Oost-Vlaanderen en kan toegepast worden indien men de gunning via de gemeente laat gebeuren met rechtstreekse facturatie aan het OCMW.
Voorstel: goedkeuring
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3. Upgrade licentie telefooncentrale en uitbreiding
De OCMW-raad heeft in zitting van 25 februari 2008 goedkeuring verleend om op verzoek van
de gemeente aan te sluiten op het nieuw telefoontraject. Gezien de kleinschaligheid van onze
administratie was het opportuun om gebruik te maken van de mogelijkheden van een grotere
centrale.
Er is enerzijds de upgrade van de licenties en de telefooncentrale op verzoek van de gemeente
en anderzijds de uitbreiding van 5 basistoestellen en twee onthaaltoestellen.
Voorstel: goedkeuring

4. Aankoop kantoormeubilair: wijze van gunnen en bestek
Voorstel: goedkeuring

Financiën

5. Perceel ruwbouw en afwerking : diverse verrekeningen
perceel technische uitrusting: diverse verrekeningen
Het Vast Bureau keurde op 10 september diverse verrekeningen bij hoogdringendheid goed
omdat de bestellingen van het materiaal dringend moesten gebeuren en de uitvoeringstermijn
en de coördinatie van de werken in het gedrang kwam.
Aan de raad wordt gevraagd deze verrekeningen te bekrachtigen.
Voorstel: bekrachtiging

Sociale dienstverlening

6. Noodwoning Korenbloemstraat 4: verlenging huurovereenkomst tussen het OCMW en de Merelbeekse Sociale Woningen
De huurovereenkomst loop ten einde op 30 september 2012.
De Sociale Huisvestingsmaatschappij Merelbeekse Sociale Woningen is akkoord met een verlenging van de huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden.
Besluit: goedkeuring

7. SVK Zuid-Oost-Vlaanderen: mededeling verkoop woning Gaversesteenweg 60
Dit is de enige woning die het SVK huurt in de gemeente.
Besluit: kennisneming

8. Wanbetalers: samenwerkingsverband met de gemeente
Het College is bereid om samen te werken m.b.t. wanbetalers voor fiscale en niet-fiscale
schulden. Vooraleer de gemeente een gerechtsdeurwaarder aanstelt, bezorgen zij een lijst die
kan nagezien worden door de sociale dienst.
Het voordeel is dat proactief kan gewerkt worden omdat mensen niet altijd de weg vinden naar
het OCMW. Het is ook een follow-up van cliënten die vroeger in schuldhulpverlening waren en
opnieuw dreigen in moeilijkheden te geraken.
Besluit: goedkeuring
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BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen

9. Notulen besloten zitting 27 augustus 2012
Voorstel: goedkeuring

Extramurale diensten
10. Dienst voor onthaalouders: schorsen opvang en gerechtelijk vervolgen
De gewestelijk ontvanger te machtigen om de openstaande schuld ten bedrage 470, 91 euro
(periode januari 2012 tot en met juli 2012) wegens het niet betalen van de genoten opvang
langs gerechtelijke weg in te vorderen.
Conform het reglement wordt overgegaan tot schorsing van het gebruik van de dienst.

11. Dienst voor onthaalouders: schorsen opvang en gerechtelijk vervolgen
De gewestelijk ontvanger te machtigen om de openstaande schuld ten bedrage 1.063,71 euro
(periode mei 2011 tot en met juli 2012) wegens het niet betalen van de genoten opvang langs
gerechtelijke weg in te vorderen.
Conform het reglement wordt overgegaan tot schorsing van het gebruik van de dienst.

12. Dienst voor onthaalouders: schorsen opvang en gerechtelijk vervolgen
De gewestelijk ontvanger te machtigen om de openstaande schuld ten bedrage 536,94 euro
(periode april 2012 tot en met juli 2012) wegens het niet betalen van de genoten opvang langs
gerechtelijke weg in te vorderen.
Conform het reglement wordt overgegaan tot schorsing van het gebruik van de dienst.

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal
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