7 november 2016
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op woensdag 16 november om 20.30 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 4 OKTOBER 2016

toelichting

Financiën
2.

VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE BEDRAGEN VAN DE PRESENTIEGELDEN VOOR DE OCMW RAADSLEDEN

toelichting

Aan de raad wordt gevraagd om de nieuwe bedragen van de presentiegelden
voor de OCMW raadsleden, na indexering per 01.07.2016, naar analogie met
de bedragen van de gemeenteraad, vast te stellen.

3.

KWARTAALRAPPORT: 3DE KWARTAAL 2016
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toelichting

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de financieel beheerder rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad.
Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert.
In eerste instantie vindt men in dit rapport een overzicht van de budgetten per
beleidsdomein terug, zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de mate
van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. Tot slot wordt er stil gestaan
bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen).

4.

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
(2015) voorafgaande aan het financieel boekjaar waarop het budget van het
OCMW betrekking heeft (2017) vastgesteld is door de raad en verwerkt is in
het meerjarenplan, moet het meerjarenplan bovendien voorkomen omwille van
het feit dat de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn aangepast.

5.

BUDGET 2017

toelichting

Het budget moet passen in het meerjarenplan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-de beleidsdoelstellingen van het budget 2017 overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019;
-het resultaat op kasbasis is groter dan nul;
-de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in de meerjarenplanning.

Interne werking
6.

MONITORING DIENSTVERLENING

toelichting

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data. Op
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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.
7.

ZORGBAND LEIE & SCHELDE – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN
VISIETEKST

toelichting

Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en visietekst.
Aan de raad wordt gevraagd om de tekst goed te keuren of niet goed te keuren
en niet verder deel te nemen aan de onderhandelingen.

8.

LOGO+ GEZOND – KALENDER 2017

toelichting

Deze kalender is opgemaakt i.s.m. Logo Gezond+ en kadert binnen het
actieplan sensibiliseren en creëren van mogelijkheden voor ouderen om
zolang mogelijk zelfstandig en gezond thuis te kunnen blijven wonen.
Omwille van bovenstaande argumenten wordt voorgesteld om de klassieke
jaarlijkse kalender te vervangen door de Logo Gezond+ kalender.

Sociale dienstverlening
9.

MINIMALE LEVERING AARDGAS VAN 1 NOVEMBER 2016 TOT 31 MAART
2017

toelichting

Wie geen geld heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden, kan vanaf 1 november opnieuw terecht bij de meeste OCMW's voor een specifieke financiële
steun, de zogenaamde minimale levering aardgas. Nieuw is dat de periode
standaard vijf maanden loopt, dus van 1 november 2016 tot 31 maart 2017.
Afgelopen winter genoot bijna 15% (3.800) van de Vlaamse gezinnen met een
aardgasbudgetmeter van deze maatregel. De regeling blijft facultatief: het
OCMW beslist zelf of het in dit systeem stapt. Afhankelijk van het type woonst
en het energietarief varieert de financiële steun van 34 tot 103 euro per maand,
goed voor zowat 60% van een gemiddeld verbruik. De netbeheerder betaalt
70% van de steun terug aan het OCMW; de overige 30% neemt het OCMW
doorgaans zelf ten laste. Het OCMW kan voorwaarden verbinden aan deze
hulpverlening.

10.

LOKAAL OPVANGINITIATIEF: RENOVATIE WONINGEN WINDEKEKOUTER 60 EN 62 – VERVANGEN VAN TWEE CV INSTALLATIES OP MAZOUT

toelichting

Conform de wet van 15 juni 2006, art 26§1 1°C is er opdracht gegeven voor
het plaatsen van 2 nieuwe cv installaties op mazout.
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11.

PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING – SAMENWERKING MET PSYCHOLOGISCHE DIENST VAN HET OCMW GENT - PRINCIEPSBESLISSING

toelichting

OCMW Gent beschikt over een team van ervaren psychologen en is bereid om
dit team, tegen een vast uurtarief, in te schakelen in ondersteuning van andere
OCMW’s. Cliënten die bij het OCMW aankloppen, hebben vaak af te rekenen met verschillende fysieke en/of psychische problemen. Deze problemen
kunnen machteloosheid, woede en verdriet veroorzaken. De psychologen
proberen de problemen in kaart te brengen en ze in hun geheel aan te pakken.
Bovendien kunnen maatschappelijk werkers ook altijd bij de psychologen terecht voor advies, om mensen met problemen beter te begeleiden, bvb.om de
cliënten opnieuw actief in te zetten op de arbeidsmarkt, moeten vaak eerst diverse knelpunten overwonnen worden. Sommige daarvan zijn van psychologische aard. Verslavingen, depressies of andere problemen zorgen ervoor dat
mensen nog moeilijk hun weg kunnen vinden in onze samenleving. Door het
tekort aan bedden worden patiënten ook steeds sneller ontslaan uit de psychiatrische afdelingen waardoor ze terug op zichzelf aangewezen zijn en wij
als OCMW meer en meer geconfronteerd worden met deze problematiek.

Extramurale dienstverlening
12.

ORGANISATOR KINDEROPVANG: AANGEPASSINGEN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

toelichting

In de OCMW-Raad d.d. 16/06/2015 was er goedkeuring van de wijzigingen in
het huishoudelijk reglement ten gevolge van nieuwe regelgeving.
Een nieuwe regeling omtrent de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen werd er
in opgenomen.
Een ouder heeft recht op 25 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen voor een
volledig kalenderjaar, als het kind voltijds (= 5 volle dagen in de week) naar de
opvang gaat. Voor een deeltijds opvangplan wordt het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen verhoudingsgewijs verminderd.
Wij stellen voor om dit te wijzigen naar 20 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen vanaf 01/01/2017.
Verder wordt bij punt 4.3 de volgende toevoeging gedaan:
“Ben je niet tevreden over hoe we je klacht over de overeenkomst of over de
afrekening behandelen? Meld het aan de Federale Consumentenombudsdienst.
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Email: klachten@consumentenombudsdienst.be”
Dit is een verplichte melding.

13.

PERSONENALALRMTOESTELLEN

toelichting

Het zo lang mogelijk thuis laten wonen van bejaarden is een prioritaire beleidsdoelstelling van het OCMW Oosterzele. Eén van de middelen om dit te ondersteunen, is het gebruik van personenalarmtoestellen. De huidige toestellen zijn
verhuurd waardoor er niet kan ingegaan worden op nieuwe aanvragen. In het
budget 2016 zijn kredieten voorzien voor de aankoop van 3 bijkomende toestellen. Omdat er regelmatig aanvragen zijn, wordt voorgesteld aan de raad
om de 3 personenalarmtoestellen aan te kopen.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
14.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 4 OKTOBER 2016

15.

AUDIT VLAANDEREN: OPVOLGING AANBEVELINGEN

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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