24 augustus 2015
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 1 september om 20 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

Goedkeuring notulen

1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 16 JUNI 2015

toelichting

Interne werking

2.

MONITORING DIENSTVERLENING
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toelichting

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data. Op
basis hiervan kan er opgevolgd worden of enerzijds de realisatie van de beleidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed verloopt zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had vooropgesteld.

3.

KLACHTENBEHANDELING: JAARLIJKSE RAPPORTERING

toelichting

Jaarlijks maakt de klachtencoördinator een verslag op van de behandelde
klachten. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag. Hierbij worden alle privacygegevens weggelaten. Het is de inhoud van de klacht die belangrijk is. Het
verslag maakt melding van de binnengekomen klachten en de wijze van de
behandeling van deze klachten.

Sociale dienstverlening

4.

KENNISNEMING ADDENDUM OVEREENKOMST TUSSEN HET
OCMW EN DE VLAAM SE VERVOERSM AATSCH APPI J AA NG AANDE VERVOER SVOORDELEN VOO R OCMW KL ANTEN

toelichting

Huidig addendum heeft tot doel het OCMW in kennis te stellen van de wijzigingen met betrekking tot abonnementen en vervoersvoordelen toegekend aan
OCMW klanten onder de vorm van VG-netabonnement. Dit VGnetabonnement wordt door De Lijn op vraag van het OCMW afgeleverd.

5.

KENNISNEMING O PZEG OVEREENKO MST INZ AKE HET G EBRUIK V AN OPL AADTERMIN ALS VOOR BUDGE TM ETERS TU SSEN E ANDIS EN OCMW OOSTERZELE - AANLOOP N AAR VERV ANG ENDE OVEREENKOMST

toelichting

6.

SOCIOCULTURELE P ARTICIP ATIE: SUBSIDIE 2015 TER B EVORDERI NG V AN DE P AR TI CIP ATIE EN SOCI ALE ACTI VERING
V AN DE GEBRUIKERS V AN DE DIENSTVERLENING V AN OCMW
– PRINCIPI ELE BESTEDI NG TO EL AG E

toelichting

Het Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de
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openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2015.
Het OCMW Oosterzele ontvangt volgende subsidies:
2.455 euro Participatie en sociale activering
1.637 euro kinderarmoede

Extramurale dienstverlening

7.

S AMENWERKING SOVEREENKOMST TUSSEN O CMW OOSTE RZELE, OCMW MELLE EN OCMW MERELBEKE BETREFFENDE
DE
G EMEENSCHAPPELIJKE
DI ENSTVERLENING
INZ AK E
THUI SZORG -GOEDKEURING

toelichting

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 61;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de
uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008;
Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 dat vermeldt:
“Overgangsbepaling:
De voorzieningen die bij de inwerkingtreding van het woonzorgdecreet erkend
waren als dienst voor gezinszorg, moeten uiterlijk op 1 januari 2016 voldoen
aan de erkenningsvoorwaarde die stelt dat ze doorlopend minstens 10 voltijdse
equivalenten verzorgend personeel moeten tewerkstellen”;
Gelet op de officiële vraag van OCMW Oosterzele van 25 oktober 2014 om
een samenwerkingsverband aan te gaan met betrekking tot gezinszorg om aan
de decretale verplichtingen te voldoen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Merelbeke
van 17 december 2014 houdende het goedkeuren van de “Principeverklaring
tussen de OCMW van Merelbeke, Oosterzele en Melle betreffende de oprichting van een gezamenlijke dienst thuiszorg”;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Oosterzele
van 27 januari 2015 waarbij de princiepsverklaring tussen de OCMW Merelbeke, Oosterzele en Melle betreffende de oprichting van een gezamenlijke dienst
thuiszorg werd goedgekeurd, waarbij gestreefd wordt naar samenwerking over
de gemeentegrenzen heen door de beperkte schaalvergroting, het delen van
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de expertise en het gezamenlijk aanpakken van toekomstige uitdagingen; dit
voordelen kan genereren op vlak van efficiëntie en beter bereik van de doelgroepen van de OCMW;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Melle van
26 januari 2015 waarbij de princiepsverklaring tussen de OCMW Merelbeke,
Oosterzele en Melle betreffende de oprichting van een gezamenlijke dienst
thuiszorg werd goedgekeurd;
Overwegende dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Merelbeke in het kader van de erkenning van de dienst Gezinszorg zijn grondgebied wenst uit te breiden met toestemming van de participerende OCMW;
Overwegende dat het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van
Oosterzele de overdracht van erkenning wenst over te dragen naar het inrichtend OCMW Merelbeke;
Overwegende dat er een voorstel is uitgewerkt door de administraties van de
3 OCMW;
Gelet op het voorliggende ontwerp van samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeenschappelijke dienstverlening inzake thuiszorg opgesteld door
een ambtelijke werkgroep, geredigeerd en geamendeerd door de OCMWvoorzitters van de 3 deelnemende OCMW, waarbij deze samenwerkingsovereenkomst ook reeds voorgelegd werd aan de betrokken ambtenaar van het
Agentschap Zorg en Gezondheid en de betrokken ambtenaar van Binnenlands
Bestuur die beiden positief adviseerden.
Binnen de samenwerkingsovereenkomst is in deze fase enkel de dienst gezinszorg als onderwerp opgenomen. In een latere fase kunnen binnen dezelfde
samenwerkingsovereenkomst ook andere thuiszorgdiensten betrokken worden.
Gelet op het gunstig advies van het College van burgemeester en schepenen,
met uitzondering van artikel 18 aangezien dit achteraf werd toegevoegd door
de administratie en niet besproken werd tijdens de coördinerende vergadering.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen

8.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 16 JUNI 2015

toelichting
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Voorstel
besluit

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Marijke De Meyer
secretaris
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Els De Turck
voorzitter
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