8 december 2014
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 16 december 2014 om 19u 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
- Kennisname door de heer gouverneur van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juni 2014 houdende vaststelling van de budgetwijziging 1 - 2014
Goedkeuring notulen
1.
NOTULEN OPENBARE ZITTING 25 NOVEMBER 2014
toelichting

Interne werking
2.
VASTSTELLEN VAN DE FEEST- EN BRUGDAGEN VOOR HET OCMWPERSONEEL - 2015
toelichting Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen;
Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;
In 2015 vallen er vijf feestdagen in het weekend: 11 juli (zaterdag),
15 augustus (zaterdag), 1 november (zondag), 15 november (zondag) en 26
december(zaterdag);
Er moet voor deze feestdagen een vervangingsdag worden voorzien. In de
rechtspositieregeling is als algemeen principe vooropgesteld dat als een feestdag samenvalt met een zaterdag of een zondag deze dag vervangen wordt
door een andere al dan niet vrij te kiezen dag, zoals bepaald door de raad.
3.
GOEDKEUREN BELEIDSVERKLARING INZAKE WELZIJN OP HET WERK
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toelichting

Conform art.3 KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk moet de werkgever een beleidsverklaring goedkeuren.

Patrimonium
4.
PACHT – GEWIJZIGDE COËFFICIËNTEN
toelichting

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Provinciale Pachtprijzencommissies en dit per provincie en per landbouwstreek.
Overwegende dat vanaf het jaar 2014 de pachtprijzen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig de nieuwe coëfficiënten;

Extramurale dienstverlening
5.
STOPZETTEN TOEKENNEN VAN FORFAITAIRE TOELAGEN (SOCIALE
TOELAGEN EN MANTELZORGPREMIE) VANAF 1 JANUARI 2015
toelichting

Om budgettaire redenen worden deze toelagen stopgezet. Het bestuur wenst
zich verder te focussen op de thuiszorgdiensten.

6.

DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (POETSDIENST)
AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJDRAGEN VANAF 1
FEBRUARI 2015

toelichting

De basistarieven werden sedert jaren niet meer aangepast.

7.

DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG (GEZINSZORG)
AANPASSING BIJDRAGEN MET 5% VANAF 1 FEBRUARI 2015

toelichting

Wijkwerking is een overleg van een groep personeelsleden van een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg, die onder supervisie van een begeleidend
personeelslid staat en verantwoordelijk is voor de hulp- en dienstverlening. Dat
overleg gebeurt met het oog op het verlenen van een gebruiksgericht, doelmatige, doeltreffende, continue en maatschappelijk verantwoorde hulp- en dienstverlening.
Onze dienst toont aan dat het op regelmatige basis wijkwerking doet en kan
dus een toeslag aanrekenen van 5%.

Overheidsopdrachten
8.
LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS - GUNNING OPDRACHT
toelichting

Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
19 augustus 2014 houdende goedkeuring opdracht - leveren van warme maaltijden aan huis – periode 01 januari 2015 t/m 31 december 2016 - volgens de
onderhandelingsprocedure met bekendmaking (beperkte procedure).
Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
15 oktober 2014 houdende goedkeuring aangepaste bestek voor het uitvoeren
van diensten: leveren van warme maaltijden aan huis.
Gelet op het proces-verbaal, het gunningsverslag en de voorwaarden in het
bestek.

Extramurale dienstverlening
9.
WARME MAALTIJDEN: AANPASSING BIJDRAGEN
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toelichting

Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van heden
houdende gunning opdracht leveren van warme maaltijden aan huis;
Overwegende dat om die reden de bijdragen worden aangepast.

Financiën
10.
AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019
toelichting

Naast de wettelijke verplichting waarbij het financieel evenwicht alleen kan
aangetoond worden als de jaarrekening van het voorlaatste financieel boekjaar
(2013) voorafgaande aan het financieel boekjaar waarop het budget van het
OCMW betrekking heeft (2015) vastgesteld is door de raad en verwerkt is in
het meerjarenplan.
Verder moet het meerjarenplan voorkomen omwille van de aanpassing van de
gemeentelijke bijdrage en de aanpassing van de prioritaire beleidsdoelstellingen.

11.

BUDGETWIJZIGING 2 – 2014 (EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN)

toelichting

Het budget wijzigt wanneer het niet meer past in het meerjarenplan en er zijn
ook wijzigingen in het exploitatiebudget die een daling van het saldo van de
ontvangsten en de uitgaven als gevolg hebben.
Er is ook een aanpassing van de transactiekredieten in het investeringsbudget.

12.

BUDGET 2015

toelichting

Het budget moet passen in het meerjarenplan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-de beleidsdoelstellingen van het budget 2015 overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
-het resultaat op kasbasis is groter dan nul;
-de autofinancieringsmarge in het budget is gelijk aan de autofinancieringsmarge in de meerjarenplanning.

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
13.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 25 NOVEMBER 2014
toelichting

Mededelingen
- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Marijke De Meyer
secretaris
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Els De Turck
voorzitter
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