15 februari 2016
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 23 februari 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 26 JANUARI 2016

toelichting

Financiën
2.

BUDGETWIJZIGING 1 – 2016 (INVESTERINGEN)

toelichting

Het investeringsbudget - Actieplan 6.1: vervangen van server en pc’s 50 000
euro - wordt verhoogd met 100 000 euro voor de aankoop en installatie van
een straalverbinding tussen het OCMW en de gemeentelijke diensten en een
gemeenschappelijke server.

3.

HET REALISEREN VAN EEN STRAALVERBINDING TUSSEN HET OCMW
EN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN – AANSTELLEN VAN DE GEMEENTE
OOSTERZELE ALS OPDRACHTENCENTRALE, GOEDKEUREN BESTEK,
LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

toelichting

Het installeren van een straalverbinding kadert binnen de visie van de ICTcoördinator over hoe de sites op een goede en betrouwbare manier te koppelen. De straalverbinding is een beter alternatief voor de huidige dure netwerkverbindingen. Een alternatieve verbinding door het plaatsen van een glasvezelnetwerk is budgetair niet mogelijk. Omwille van aanhoudende telefonieproblemen bij het OCMW, DOO en PWA is het aangewezen om deze opdracht op
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heel korte termijn te plaatsen. In het kader van de opdracht “Aankoop en installatie van een straalverbinding (met optioneel onderhoudscontract) voor de
verbinding met het OCMW en de buitendiensten” werd een bestek met nr.
TD2016-087 opgesteld door de dienst Communicatiemanagement en ICT van
de gemeente.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 48 400 euro incl. 21% btw.
De OCMW-raad van de gemeente Oosterzele legt het budget vast en de lastvoorwaarden worden goedgekeurd voor de aankoop en de installatie van de
straalverbinding.
Het OCMW Oosterzele zal instaan voor de financiering van de aankoop en installatie voor de drie entiteiten (OCMW, gemeente en AGB) die zich verbinden
aan deze overheidsopdracht.
Aan de raad wordt gevraagd om het college van burgemeester en schepenen
te machtigen om op te treden als opdrachtencentrale en aanbestedende overheid.
4.

AANSTELLEN ARCHITECT VOOR DE OPMAAK VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG AANVRAAGDOSSIER INZAKE DE PLAATSING VAN
WOONCONTAINERS TEN BEHOEVE VAN ASIELZOEKERS - AANSTELLEN VAN DE GEMEENTE OOSTERZELE ALS OPDRACHTENCENTRALE,
GOEDKEUREN BESTEK, LASTENVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE

toelichting

In het kader van de opvang van vluchtelingen en het spreidingsplan van de federale overheid zal de gemeente Oosterzele in een eerste fase 9 asielzoekers
opvangen. Dit quotum kan vermeerderen naargelang extra vluchtelingen dienen opgevangen te worden in België.
Aangezien het gemeentebestuur of het OCMW geen gebouwen ter beschikking hebben die voldoen aan de voorwaarden van Fedasil, wordt voorgesteld
om tijdelijk een aantal goed uitgeruste wooncontainers te huren. Deze containers zullen ingericht en uitgerust zijn naar de normen van Fedasil.
Voor de plaatsing van dergelijke containers worden locaties gezocht die inzake
nutsvoorzieningen en stedenbouwkundige voorschriften in aanmerking komen
voor vergunning.
In de OCMW-raad van 15 december 2015 en 26 januari 2016 zijn een aantal
locaties principieel goedgekeurd. Na overleg tussen het college van burgemeester en schepenen, de ambtenaren van het departement grondgebiedzaken en het OCMW zijn drie locaties weerhouden die technisch en stedenbouwkundig aan de voorwaarden voldoen : de site van ILVO/VRV, Van Thorenburglaan 14, 9860 Scheldewindeke, de site van het RWZI Scheldewindeke, Stationsstraat 74, Scheldewindeke en de site van de wijk Huckerstraat in Balegem.
Voor deze sites dient een architect aangesteld te worden die een dossier opmaakt voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot het plaatsen van de containers.
Het departement grondgebiedzaken van het gemeentebestuur is het best geplaatst om de procedure op te volgen en het bestek uit te schrijven, daardoor is
het aangewezen dat het gemeentebestuur in het kader van de samenwerking
aangesteld wordt als opdrachtencentrale en aanbestedende overheid.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 3 500 euro excl. 21% btw.
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in de eerstvolgende budgetwijziging van het OCMW.
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5.

AFWERKING, AANPASSING- EN UITBREIDINGSWERKEN AAN HET ADMINISTRATIEF GEBOUW: ERELOON ARCHITECT (SCHIJF 7)

toelichting

Interne werking
6.

BEHEERSCOMITE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST
VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK: AANDUIDING
VERTEGENWOORDIGER

toelichting

Het OCMW participeert in de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
In de RVMW van 21 februari 2013 werd Els De Turck, voorzitter, aangeduid als
vertegenwoordiger in het beheerscomité en Ivan Roelekens, raadslid, als
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De voorzitter stelt voor om Rita De Loore in haar plaats aan te duiden als vertegenwoordiger in het beheerscomité.

7.

AFGEVAARDIGDEN IN DE VERSCHILLENDE INTERCOMMUNALES, RADEN EN VERENIGINGEN

toelichting

Het managementteam wenst in kennis gebracht te worden van de beslissingen
die genomen zijn in deze vergaderingen indien ze van belang zijn voor het
OCMW.

Sociale dienstverlening
8.

UNIEK VERSLAG

toelichting

De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Verslag. Dit is
de enige manier waarop zij hun jaarverslagen Participatie en sociale activering,
huurwaarborgen, personeelskosten, sociale fondsen gas- en elektriciteit voor
het bekomen van subsidies kunnen indienen.
Dat de rechtvaardiging van deze subsidieperiode dient ingegeven te worden in
een web applicatie “uniek verslag” voor 29 februari 2016.

9.

FEDASIL

toelichting

Extramurale dienstverlening
10.

AANGEPAST REGLEMENT SENIORENGEZELSCHAPSDIENST PWA

toelichting

BESLOTEN ZITTING

Els De Turck
voorzitter
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