13 maart 2015
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015 om 19 u 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 27 JANUARI 2015 EN 26 FEBRUARI 2015

toelichting
Voorstel
besluit

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.

Interne werking
2.

AANPASSEN ORGANOGRAM

toelichting

In toepassing van artikel 75, §3 en artikel 271 van het OCMW-decreet oefent
de financieel beheerder van de gemeente tegelijk het ambt van financieel
beheerder van het OCMW uit vanaf 1 maart 2015.
Ten gevolge deze wijziging moet het organogram aangepast worden en tevens
vermelden wie deel uitmaakt van het managementteam.
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Voorstel
besluit

Enig artikel: Het gewijzigde organogram wordt vastgesteld.

3.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - 4DE KWARTAALVERSLAG 2014
Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II
Inhoud van de maand- of driemaandelijkse verslagen;
Gelet op het voorliggende verslagen van het 4de kwartaal 2014;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd in het gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 11 maart 2015;

Voorstel
besluit

Enig artikel: Kennisneming van het 4de kwartaalverslag.

4.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK - JAARVERSLAG 2014

toelichting

Gelet op De Codex Welzijn op het werk;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd op het gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 1 maart 2015;

Voorstel
besluit

Enig artikel: Kennisneming van het jaarverslag 2014.

Sociale dienstverlening
5.

ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDHULPBEMIDDELING:
JAARVERSLAG 2014

toelichting

De instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning jaarlijks een jaarverslag, inclusief basisregistratie, aan de Vlaamse overheid bezorgen. Vanaf 2014 moeten deze documenten enkel nog elektronisch
aangeleverd worden voor 31 maart.

Voorstel
besluit

Enig artikel: Het jaarverslag 2014 schuldhulpbemiddeling wordt vastgesteld.

6.

KLUSJESDIENST AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN BIJDRAGEN VANAF 1 MAART 2015

toelichting
Voorstel
besluit

Enig artikel: De beslissing van 27 januari 2015 houdende goedkeuring aangepast reglement en de nieuwe gebruikersbijdragen wordt ingetrokken.

Extramurale dienstverlening
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7.

ORGANISATOR KINDEROPVANG: HET BESTAAND HUISHOUDELIJK
REGLEMENT OP TE HEFFEN EN HET NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAST TE STELLEN

toelichting

In navolging van BVR van 22 november 2013 houdende
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang
groepsopvang van baby’s en peuters, artikel 34 en 35 dienen wij als dienst
huishoudelijk reglement aan te passen aan de nieuwe regelgeving.
hebben hiervoor tijd tot 01/04/2015.

de
en
het
Wij

De nieuwe decretale regelgeving noodzaakt alle kinderopvangvoorzieningen
om hun werking aan te passen.
De belangrijkste wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn:
-invoering principe opvang reserveren is opvang betalen;
-wegvallen van 1/3de dag;
-afspraken over vroeger brengen en later ophalen kind;
-de prijs die ouders betalen;
-aanpassing voorrangsregels, bepalend voor het opnamebeleid.
Het nieuwe huishoudelijk regelement is opgebouwd op basis van een model
VVSG dat gefaseerd tot stand is gekomen: gebaseerd op de regelgeving,
voorgelegd aan de sector (Regionale ondersteuningspunten kinderopvang
voorjaar 2014), juridisch getoetst. Dit model hebben we aangepast aan onze
eigen werking en in overleg met de Dienst Onthaalouders OCMW Merelbeke
en Zottegem). Het ontwerp van het nieuw huishoudelijk reglement werd
besproken en voor advies voorgelegd aan het vast bureau.
Aan de raad wordt gevraagd dit voorstel van nieuw huishoudelijk reglement
goed te keuren.
Voorstel
besluit

Enig artikel: Het bestaand huishoudelijk reglement van de dienst voor opvanggezinnen op te heffen en het nieuw huishoudelijk regelement van de dienst
voor opvanggezinnen vast te stellen.

8.

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN ORGANISATOR, OUDERS
EN KINDERBEGELEIDER

toelichting

Er zijn nieuwe richtlijnen over de inhoudelijke bepalingen van de schriftelijke
overeenkomst die wij als organisator afsluiten met de ouders en kinderbegeleider. Dit is bepaald in BVR van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van
baby’s en peuters, artikel 36.
De nieuwe schriftelijke overeenkomst is opgebouwd op basis van een model
VVSG en in overleg met de dienst onthaalouders OCMW Merelbeke. Het ontwerp van de nieuwe schriftelijke overeenkomst tussen organisator, ouders en
kinderbegeleider werd besproken en voor advies voorgelegd aan het vast
bureau.

Voorstel
besluit

Enig artikel: Kennisneming nieuwe schriftelijke overeenkomst tussen het
OCMW/organisator, de kinderbegeleider en de ouders.

9.

INSTALLATIEVERGOEDING/STARTERSPREMIE NIEUWE KINDERBEGELEIDER
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toelichting

Door het in voege gaan van het nieuw decreet en de nieuwe subsidieregeling
wordt de subsidie installatievergoeding/starterspremie voor een nieuwe kinderbegeleider niet meer gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Gelet op het steeds dalend aantal kinderbegeleiders en de problematiek om
nieuwe kinderbegeleiders te vinden, wordt voorgesteld om de installatievergoeding/starterspremie ten laste te nemen.

Voorstel
besluit

artikel 1 : kennisname van de stopzetting van de subsidie installatievergoeding/starterspremie door Kind en Gezin bij het in voege gaan van het nieuwe
decreet en de nieuwe subsidieregeling.
art. 2 : de starterspremie van 430 EUR voor startende kinderbegeleiders wordt
vanaf heden ten laste genomen door het OCMW.

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
10.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 27 JANUARI 2015 EN 26 FEBRUARI 2015

Interne werking
11.

BEVESTIGING WEIGERING ARBEIDSONGEVAL – TECHNISCH BEAMBTE
SCHOONMAAK

Extramurale dienstverlening
12.

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
-OVERBEZETTING 4DE KWARTAAL 2014
-OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (3DE
KWARTAAL 2014 EN 4DE KWARTAAL 2014)
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13.

INSTALLATIEVERGOEDING/STARTERSPREMIE VOOR KINDERBEGELEIDER

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Marijke De Meyer
secretaris
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voorzitter
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