14 maart 2016
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 22 maart 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
Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 23 FEBRUARI 2016

toelichting

Interne werking
2.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK - 3DE EN 4DE KWARTAALVERSLAG 2015

toelichting

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 de voorliggende verslagen van het 3de en 4de kwartaal 2015;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd in het Gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 09 maart 2016

3.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE & BESCHERMING OP HET WERK - JAARVERSLAG 2015

toelichting

Gelet op De Codex Welzijn op het werk;
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Gelet op het voorliggende jaarverslag 2015 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. 09 maart 2016
4.

OPRICHTING ZORGBAND LEIE & SCHELDE EN KOSTENVERDELING –
VERZOEK OM STANDPUNT

toelichting

Op 29 februari 2016 ging de opstartvergadering rond het project ‘Zorgband
Leie en Schelde’ door. Hierop werd beslist om een onderzoeksfase op te starten, waarbij afstemming gezocht wordt over de missie en visie en een eerste
analyse gemaakt wordt van de haalbaarheid (in functie van de diverse personeelsstatuten) van het project.
De kosten verbonden aan deze onderzoeksfase, namelijk de gepresteerde
uren door de projectleider (aangesteld door het OCMW Merelbeke) zouden
verdeeld worden onder de partners, waarbij partners die enkel thuiszorgdiensten aanbieden, slechts voor de helft delen in de kosten.

Sociale dienstverlening
5.

ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDHULPBEMIDDELING:
JAARVERSLAG 2015

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.

6.

VERWARMINGSTOELAGE: AFREKENING 2015

toelichting

Gelet op het Ministerieel Besluit van 31 december 2004 betreffende het Sociaal Stookoliefonds;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de OCMW’s;
Gelet op de Omzendbrief van 16 januari 2015 betreffende de verwarmingsperiode 2015 in het kader van het Sociaal Stookoliefonds;
Uit het voorliggend verslag kan weerhouden worden dat de volgende toelagen
zijn uitbetaald in 2015: 28.758,66 euro uitbetaald aan 206 gerechtigden.

7.

MONITORING DIENSTVERLENING

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.

8.

OPVANG VLUCHTELINGEN - STAND VAN ZAKEN

toelichting
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BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
9.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 23 FEBRUARI 2016

Sociale dienstverlening
10.

GOEDKEUREN UITVOERING WERKSTRAF

Els De Turck
voorzitter
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