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04 november 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 12 november 2013 om 20u  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 maatschappe-
lijk 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 be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
-Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en  
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel: digitale rapportering over de beleids- en  
Beheerscyclus 
-Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en  
Provinciale Besturen – Financiën en Personeel: de veralgemeende invoering van de beleids- en  
Beheerscyclus 
-Leidraad opgesteld door de VVSG voor een menswaardige uitvaart voor mensen in armoede 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting 03 oktober 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

 
 Overheidsopdrachten 

 
2. Dienst warme maaltijden: verlenging overeenkomst  

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 augustus 2012 houdende 
gunning opdracht ingevolge herhalingsopdracht inzake leveren van warme maaltijden aan huis;  
Gelet op de problematiek rond de recente inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving over-
heidsopdrachten op 1 juli 2013, is het raadzaam om het huidige contract (t.e.m. 31 december 
2013) nog éénmaal te verlengen tot en met 31 maart 2014.  In deze uitzonderlijke omstandig-
heden is het belangrijk de continuïteit van de dienst te verzekeren.   
Een nieuwe overheidsopdracht zal pas uitgeschreven worden met een contract dat ingaat op  
1 april 2014. 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om het huidige contract - leveren van warme maaltij-
den aan huis- uitzonderlijk te verlengen met drie maanden ( 31 maart 2014) onder de voor-
waarden zoals opgesomd in het bestek (2010) en handhaving van de prijs. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. – offerte  2013048 meerwerken m.b.t. de ge-
vraagde wijzigingen aan de deurkrukken van bestaande deuren 
Voorstel: goedkeuring  

 
 
 
 

 Financiën 
 
 

4. Kwartaalrapportering – 3
de

 kwartaal 2013 
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapporteert de gewestelijk ontvanger minstens een-
maal per jaar aan de raad.  Het basisprincipe in deze cyclus is dat het beleid op hoofdlijnen 
stuurt en bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 
In dit rapport krijgt de Raad een overzicht van de budgetten per beleidsdomein,  zowel wat uit-
gaven als ontvangsten betreft en de mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt 
de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van 
de belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. 
Voorstel: kennisneming 
 

 
5. Onderhoudscontract Cevi SLA  HP-server 

Overwegende dat het nieuwe contract een garantie biedt voor de hardware voor onbepaalde 
duur; 
Overwegende dat het essentieel is om een nieuw onderhoudscontract af te sluiten en dit o.a. 
om de volgende redenen: 
-de server kan niet langer dan één dag in panne liggen (continuïteit wordt gevraagd vanuit de 
Kruispuntbank), door het afsluiten van een onderhoudscontract bedraagt de maximale 
responstijd na melding van een Hardware-probleem aan het Cevi Contact Center 4 uur en 
worden alle hardware tussenkomsten tijdens de herstelling van een hardware defect door deze 
formule gedekt.  
-controle te hebben over de herstellingskosten die bij een ouder systeem heel hoog kunnen op-
lopen 
Overwegende de voorliggende prijsofferte van CEVI prijsopgave 2013/2264 d.d. 12 augustus 
2013 SLA Proliant ML350G6  4u response 8x5 Bronze: 721,25 euro per jaar (excl. BTW). 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

6. Woningen Windekekouter – stand van zaken 
 
 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 

7. Energiearmoede: tussenkomst voor minimale levering van aardgas in de winterperiode 
2013 - 2014 
Met de ‘minimale levering aardgasbudgetmeter’ (Energiebesluit van 19 november 2010) wil de 
Vlaamse Regering een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de bud-
getmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de 
winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking 
te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De kost hiervoor kan deels wor-
den gerecupereerd bij de distributienetwerkbeheerder, deels bij de hulpvragers. 
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Deze regeling is optioneel voor de OCMW’s: zij kunnen beslissen al dan niet in het systeem te 
stappen. Ze kunnen wel slechts middelen recupereren bij de aardgasnetbeheerder als ze de 
procedure volgen . 
De ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ is van toepassing in de winterperiode die in 
dit verband gedefinieerd is van 1 december tot 28 februari. De minister van Energie kan deze 
periode echter uitbreiden in functie van de weersomstandigheden.  
Voorstel: goedkeuring 

 
 

8. Organisatie Sinterklaasfeest in het kader van participatie en sociale activering – deel 
“strijd tegen kinderarmoede” 
Voorstel: goedkeuring 

 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 Goedkeuring notulen 
 
 
9. Notulen besloten zitting 3 oktober 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Sociale dienstverlening 
 
 
10. Optreden in rechte voor het OCMW – aanstellen van een advocaat inzake beroep bij de 

Arbeidsrechtbank tegen beslissing BCSD m.b.t. weigering leefloon 
 
 

 Extramurale diensten 
 
 

11. Vraag om in rechte op te treden voor de inning van de openstaande schuld kinderop-
vang -   
Voorstel: goedkeuring 
 

12. Vraag om in rechte op te treden voor de inning van de openstaande schuld kinderop-
vang en schorsen van de opvang –  
Voorstel: goedkeuring 

 
13. Vraag om in rechte op te treden voor de inning van de openstaande schuld kinderop-

vang en schorsen van de opvang -  
Voorstel: goedkeuring 

 
 

14. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging voltijdse aanstelling van , ver-
zorgende – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 
 01 december 2013 in afwachting van het examen 
 
 

15. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , ver-
zorgende – contract bepaalde duur (3 maanden) m.i.v. 
01 december 2013 in afwachting van het examen 
 
 

16. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: bijkomende halftijdse aanstelling van , ver-
zorgende – contract bepaalde duur (3 maanden) m.i.v. 
18 november 2013  
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17. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur  
(6 maanden) m.i.v. 19 november 2013 
 
 

18. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract onbepaalde duur  
 
 

19. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: halftijdse aanstelling van een technisch 
beambte schoonmaak – contract bepaalde duur   
Voorstel: overdracht bevoegdheid aan de OCMW-secretaris 
 
 
 

 Interne werking 
 

 
20. Bespreking hoofdlijnen meerjarenplanning 2014 - 2019 
 

 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 

Marijke De Meyer  Els de Turck 
secretaris   voorzitter 

 


