14 augustus 2013
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op maandag 26 augustus 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 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
Mededelingen
-

Ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem – Toebedeling van gronden
Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele urencontingenten gezinszorg 2013 van
de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Erkenning instelling voor schuldbemiddeling wordt van onbepaalde duur

Goedkeuring notulen
1. Notulen openbare zitting 02 juli 2013
Voorstel: goedkeuring

Interne werking
2. Neerleggen COO archief van de deelgemeenten: Balegem, Gijzenzele, Landskouter,
Moortsele, Oosterzele en Scheldewindeke, bij het Rijksarchief Gent
Voorstel: goedkeuring

3. Systeem van klachtenbehandeling
De raad voor maatschappelijk welzijn organiseert bij reglement een systeem van klachtenbehandeling (artikel 203).
§ 1. Het systeem van klachtenbehandeling moet worden georganiseerd op het ambtelijke niveau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en maximaal onafhankelijk van
de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarop de klachten betrekking hebben (artikel 204).
Voorstel: vaststelling
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Overheidsopdrachten
4. Samenaankoop door de gemeente en OCMW van elektriciteit en aardgas voor hun installaties en gebouwen voor de periode 2015 - 2017
Eandis organiseert opnieuw de opdracht ‘ Samenaankoop elektriciteit en aardgas’. De gemeente Oosterzele wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW op te treden
voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit en aardgas voor een periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017.
Voorstel: goedkeuring.

5. Samenaankoop door de gemeente en OCMW van elektronische maaltijdcheques
De gemeente Oosterzele wordt aangeduid om in naam en voor rekening van het OCMW op te
treden voor het toewijzen van een overheidsopdracht strekkende tot het aanstellen uitgever
elektronische maaltijdcheques.
Voorstel: goedkeuring.

Financiën

6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: perceel
technische installatie All Technics Engineering bvba – vorderingsstaat nr.7 bis
Voorstel: goedkeuring

7. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw:
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 15 bis
Voorstel: goedkeuring

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

9. Woningen Windekekouter – stand van zaken

Sociale dienstverlening
10. Samenwerkingsovereenkomst met Logo + vzw
Onze gemeente heeft ervoor gekozen om te investeren in de werking van het Lokaal Gezondheidsoverleg en dus in de gezondheid van de burgers. Het charter ‘gezonde gemeente’ werd
ondertekend. Met deze overeenkomst verbindt het OCMW zich ertoe jaarlijks 0,12euro/inwoner
te betalen aan Logo+ vzw, in ruil voor de extra dienstverlening vanuit het Logo.
Voorstel: goedkeuring

11. Dienstvrijstelling – verlof zonder wedde – vorming in het kader van tewerkstelling artikel
60§7
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Er worden een aantal duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. bovenvermelde afwezigheden.
Voorstel: goedkeuring

12. Vraag vanuit het overlegplatform rond samenwerking psychologische ondersteuning
Vanuit het Overlegplatform OCMW-secretarissen van de naburige gemeenten wordt de vraag
gesteld of er interesse is ( en/of budgettaire mogelijkheden) om eventueel over te gaan tot bijvoorbeeld een parttime aanwerving van een psycholoog. Het OCMW Gent berekende dat het
inhuren van hun psycholoog een kostprijs met zich meebrengt van 68 euro/uur.
De noodzaak om gepast door te verwijzen dringt zich op maar is zelden vlot of effectief. En kan
men terecht bij zelfstandige psychologen , CGGZ of andere 2de lijns diensten, dan is verdere
afstemming en feedback met de initiële doorverwijzer en eerste lijn dikwijls afwezig. De secretarissen zien gelijkaardige noden, erkennen de inhoudelijke meerwaarde van het aanbod naar
cliëntsysteem en MW’ers toe en weten dit individueel niet zelf te organiseren en te financieren.
Een samenwerking kan een oplossing bieden.
Belangrijk is dat de aangeboden psycholoog steeds dezelfde is zodat een band kan opgebouwd worden met de diverse besturen. Deze dienstverlening werkt trouwens drempelverlagend voor de burgers.
Voorstel: aftoetsen noodzaak psychologische ondersteuning
13. Overeenkomst budgetbeheer: actualisatie
Bij iedere nieuwe aanvraag budgetbeheer wordt een overeenkomst opgemaakt waarin een
aantal afspraken en verbintenissen vastgelegd worden tussen de verschillende partijen.
In het kader van een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening wordt deze overeenkomst
op regelmatige tijdstippen geëvalueerd een aangepast. Er zijn een aantal bijkomende items
opgenomen zoals: proefperiode en evaluatiefiche, werkpunten voor het volgende werkjaar van
de begeleiding.
Voorstel: goedkeuring

BESLOTEN ZITTING

Marijke De Meyer
secretaris
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Els de Turck
voorzitter
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