
 
 
 

 
12 februari 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op 21 februari 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 
 
- 
 
Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  24 januari 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 
Interne werking 

 
 

2. Rangorde van de OCMW-raadsleden 
 
 

3. Oprichting Vast Bureau 
Waar in het verleden de oprichting van een Vast Bureau verplicht was, beslist de raad conform 
artikel 60 van het decreet van19 december 2008 over het al dan niet oprichten van een Vast 
Bureau. 

 
4. Verkiezing van de leden van het Vast Bureau 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit 9 leden. Het Vast Bureau bestaat uit 3 leden 
met inbegrip van de voorzitter. Er zijn dus 2 leden voor het Vast Bureau te verkiezen. 
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5. Oprichting Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Conform artikel 60 van het decreet van19 december 2008 kan de raad een bijzonder comité 
voor de sociale dienst oprichten. 
De uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening binnen ons OCMW noopt tot een 
taak- en bevoegdheidsverdeling tussen de organen. Voor het aansturen van de activiteiten van 
de sociale dienst is er nood aan een bijzonder comité dat belast wordt met de opvolging van 
sociale dossiers. 
Het aantal leden wordt bepaald door de raad.  

 
 

6. Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst  
 
 
 

7. Beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk: aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger 

 
 

8. Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit en gas 
aanduiding vertegenwoordiger   
Energieleveranciers kunnen niet zomaar beslissen om de toevoer van elektriciteit en gas stop 
te zetten. Dit wordt eerst besproken in de lokale adviescommissie (LAC). Dit is een 
vergadering waarin een maatschappelijk werker van het OCMW, raadslid uit het BCSD en een 
medewerker van Eandis samen zetelen. De maatschappelijk werker van OCMW Oosterzele zit 
de LAC voor. 

 
 

9. Lokale Adviescommissie omtrent de minimale levering van water 
 aanduiding vertegenwoordiger   
TMVW kan niet zomaar beslissen om de toevoer van water stop te zetten. Dit wordt eerst 
besproken in de lokale adviescommissie (LAC). Dit is een vergadering waarin een 
maatschappelijk werker van het OCMW, raadslid uit het BCSD en een medewerker van TMVW 
samen zetelen. De maatschappelijk werker van OCMW Oosterzele zit de LAC voor. 

 
 

10. Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland: aanduiding 
vertegenwoordiger Algemene Vergadering 

 
 

11. Vzw ERSV Oost-Vlaanderen: aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering 
 
 
 

12.  Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw: aanduiding vertegenwoordiger 
Algemene Vergadering 

 
 

13. Directiecomité van de afdeling OCMW’s : voordracht kandidaat 
Het directiecomité van de afdeling OCMW’s wordt vernieuwd naar aanleiding van de installatie 
van de nieuwe raden. De afdeling OCMW behartigt de belangen van de Vlaamse OCMW’s; het 
directiecomité van de afdeling bepaalt de beleidsstandpunten die namens de afdeling OCMW’s 
vertolkt worden. 
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Financiën 
 
 

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

 
 

Sociale dienstverlening 
 
 

15. Verwarmingstoelage: afrekening 2012 
In 2012 is er 36.628,92 euro verwarmingstoelage uitbetaald. 
Concreet betekent dit dat 265 burgers een aanvraag voor een toelage hebben ingediend. 
Dit bedrag wordt integraal teruggevorderd van het Sociaal Verwarmingsfonds. 
Voorstel: vaststelling 

 
 

16. Socioculturele participatie: eindverslag en afrekening 2012 
8 gezinnen (of 12 personen) maakten gebruik van deze dienstverlening op basis van de 
beslissing van de raad van 28 februari 2012 houdende principiële besteding van deze toelage. 
Er is 777,85 euro uitbetaald. Dit bedrag is integraal terugvorderbaar van de POD 
Maatschappelijke Integratie. 
Voorstel: vaststelling 
 

 
17. Uniek Verslag 

De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Verslag. Dit is  de enige manier 
waarop zij hun jaarverslagen Huurwaarborgen, Personeelskosten, Gas- en Elektriciteitsfonds 
voor het bekomen van subsidies kunnen indienen. 
Voorstel: vaststelling 

 
 
 

18. Socioculturele participatie: subsidie 2013 ter bevordering van de maatschappelijke 
participatie en culturele ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van 
OCMW’s – principiële besteding toelage 
Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen 
aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Wanneer de 
doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor het 
volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving. De rol van het OCMW 
hierin is dat het de doelgroep definieert, de projecten formuleert, en de deelnemers in contact 
brengt met aanbieders. Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of 
passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan 
dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor 
een toegangsticket, maar het kan ook collectief voordeel toekennen door een manifestatie te 
ondersteunen. Het OCMW kan bijzondere prioritaire doelgroepen definiëren die de voorkeur 
genieten bij de toekenning van het voordeel. Hoe dan ook dient de verdeling van het voordeel 
over de doelgroep redelijk en billijk te zijn.  
Voor de subsidieperiode 2013 zijn er nog geen bedragen bekend gemaakt. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
 

19. Samenwerkingsverband OCMW Oosterzele – Huurdersbond 
Het OCMW heeft al jaren een samenwerkingsprotocol met de Huurdersbond Oost-Vlaanderen. 
Deze dienstverlening kadert binnen kwaliteitsvolle klantgerichte dienstverlening. Dit houdt in 
dat een bijdrage wordt voorzien voor het lidmaatschap ( vanaf  5 doorverwijsbrieven is er gratis 
lidmaatschap) en doorverwijsbrieven aan 10 euro per doorverwijsbrief. 
Voorstel: kennisneming 
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20. Vlaamse Tolkentelefoon Babel  
De Vlaamse overheid heeft vorig jaar beslist om de Vlaamse Tolkentelefoon niet langer voor 
de volledige werking te subsidiëren. Dit betekent dat OCMW’s niet langer kunnen genieten van 
gratis telefonische tolkhulp. 
Om verder gebruik te maken van de dienstverlening van de Vlaamse Tolkendienst dient een 
nieuw samenwerkingsakkoord te worden afgesloten voor de sociale dienst en het Lokaal 
Opvanginitiatief. 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
 

21. Sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw   
Het OCMW Oosterzele is lid van het Sociaal Verhuurkantoor ZOVL vzw. 
In artikel 5 van het samenwerkingsprotocol staat gestipuleerd dat een jaarlijks te herziene 
tussenkomst als werkingsbijdrage wordt gevraagd. De grootte van deze bijdrage wordt jaarlijks 
door de Raad van Bestuur bepaald. In de vergadering van 7 november 2012 besliste de Raad 
van Bestuur om de vastgestelde werkingsbijdrage van 0,15 euro per inwoner te behouden voor 
het jaar 2013. 
Concreet betekent dit voor ons bestuur 2.021 euro. 
Voorstel: kennisneming 

 
 

Extramurale diensten 
 
 

22. Warme maaltijden: evaluatie van de bijdragen van de gebruikers sedert 1 oktober 2012 
Uit de cijfergegevens blijkt dat voor de periode oktober 2012 tot en met december 2012 er een 
verschil is van 1.434,50 euro tussen het gefactureerde bedrag van de traiteur en de bijdrage 
van de klanten. Op jaarbasis bedraagt dit ca. 5.738 euro. 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 
 
 
23. Notulen besloten zitting  24 januari 2013 

Voorstel: goedkeuring 

 
 

Sociale dienstverlening 
 
 
24. Sociale dossiers: aanvragen leefloon en  maatschappelijke dienstverlening 
 
 
25. Thuiszorgdossiers 

 
 

26. Sociale toelagen 
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Extramurale diensten 
 
27. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een 

technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v.  
1 maart 2013 

 
 
 
28. Dienst voor onthaalouders:  

-overbezetting 4
de

 kwartaal 2012 – kennisneming 
-overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen (3

de
 kwartaal 2012 en 4de kwartaal 

2012) - goedkeuring 

Uit het verslag van de dienstverantwoordelijken blijkt dat onthaalouder  twee opeenvolgende 
kwartalen in overbezetting ging, maar dat deze bezetting aanvaardbaar was en gemotiveerd. 
Wij verwijzen hiervoor naar de mededeling van Kind & Gezin d.d. 19 juli 2007 inzake de 
bezettingsgrenzen op het niveau van de individuele onthaalouder en op het niveau van de 
erkende dienst en het huishoudelijk reglement, meer bepaald hoofdstuk 3: samenwerking met 
de onthaalouder. 

 
 

 
 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer     Els de Turck 
secretaris     voorzitter 
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