11 september 2014
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op woensdag 17 september 2014 om 20.00 uur 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

- Omzendbrief Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014 – 2019 en de budgetten 2015.

Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 19 AUGUSTUS 2014

toelichting

Overheidsopdrachten
2.

NIEUW CONTRACT HEXACOM - UPGRADE TELEFONIE

toelichting

Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari
2008 houdende goedkeuring aansluiting op het telefonieproject van de ge-
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meente Oosterzele.
Het OCMW Oosterzele zal in navolging van de gemeente het bestaande contract verbreken zonder kosten en een nieuwe overeenkomst aangaan voor de
duur van 7 jaar.

Extramurale dienstverlening
3.

WARME MAALTIJDEN – AANPASSING BIJDRAGEN

toelichting

Het OCMW besteedt aandacht aan het maximaliseren van de inkomsten en
een actie (3.1.3) uit de meerjarenplanning is het herbekijken van de bijdragen
warme maaltijden.

4.

REGELING KORTE OPVANGMOMENTEN BUITENSCHOOLSE OPVANG

toelichting

Kind en Gezin besliste dat de regeling voor korte buitenschoolse opvangmomenten bij aangesloten onthaalouders wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2014
moeten zowel de onthaalouders als de ouders in een zelfde systeem zitten.
De dienstverantwoordelijken stellen voor om het systeem toe te passen waarbij
de ouders een dagtarief (40%) betalen en de onthaalouders ontvangen kostenvergoeding op dagbasis berekend.
Dit is een beslissing van Kind en Gezin die via secretariaat Kind en Gezin werd
gecommuniceerd.

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
5.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 19 AUGUSTUS 2014

toelichting
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