16 januari 2013
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op 24 januari 2013 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.

AGENDA
OPENBARE ZITTING

Mededelingen
Extramurale diensten

1. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: vraag uitbreiding urencontingent 2013 gezinszorg
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt ter voorbereiding van een mogelijke uitbreiding van het urencontingent gezinszorg om vóór 31 januari 2013 te laten weten hoeveel extra uren gezinszorg onze dienst wenst voor 2013. Tegen 31 december 2015 moet een dienst
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg minstens 10 VTE verzorgend personeel
( én 15.000 gepresteerde uren op jaarbasis) tewerkstellen om zijn erkenning te behouden.
Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om voor 2013 geen extra uren aan te vragen. Er
moet onderzocht worden of een uitbreiding op termijn haalbaar is binnen de gemeente ofwel
een samenwerkingsverband moet opgezet worden met naburige OCMW(‘s).
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Interne werking

2. Klacht naar bpost
Op 10 januari 2013 werd vastgesteld dat 8 aangetekende brieven van het OCMW, die geadresseerd waren aan cliënten, ten onrechte zijn toegekomen (en afgetekend voor ontvangst)
bij een firma in Merelbeke. De aangetekende brieven bevatten vertrouwelijke, gevoelige of aan
een termijn gebonden informatie.
Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om een klachtenbrief te sturen naar bpost.

BESLOTEN ZITTING
Sociale dienstverlening

3. Sociale dossiers: aanvragen leefloon en maatschappelijke dienstverlening

4. Thuiszorgdossiers

Extramurale diensten
5. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v.
17 februari 2013

Interne werking

6. Toelichting werking OCMW-diensten

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Marijke De Meyer
Secretaris
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