18 januari 2016
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 26 januari 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 24 NOVEMBER EN 15 DECEMBER 2015

toelichting

Interne werking
2.

VASTELLEN AANGEPASTE RECHTSPOSITIEREGELING OCMW (SPECIFIEKE) PERSONEEL

toelichting

Aan de raad wordt gevraagd de aangepaste Rechtpositieregeling vast te stellen.
Het is noodzakelijk de rechtspositie juridisch te actualiseren in functie van wijzingen in de wetgeving en een aantal zaken bij te sturen in functie van een
nieuw personeelsbeleid. Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositieregeling werd op het syndicaal overleg van 25 november 2015 behandeld. Dit
resulteerde in een protocol van akkoord.
De wijzigingen in de wetgeving zijn:
1. Het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging
van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 7
december 2007 die de basisregelgeving inzake de rechtspositieregelgeving op verscheidene punten heeft gewijzigd.
2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging
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3.

4.

5.

6.

van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7
december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010.
De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzegtermijnen, de
carenzdag en begeleidende maatregelen die de proefperiode afschaft in
de arbeidsovereenkomstenwetgeving.
Het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot wijziging van de Koninklijke besluiten van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, meer bepaald de afwijkingsregeling betreffende de personeelsleden die op 50 jaar onbeperkt in loopbaanvermindering kunnen
gaan wijzigt.
Het koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot wijziging van de artikelen 9
en 10 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat tot gevolg heeft dat de op proef benoemde statutaire personeelsleden onder het
systeem van de statutairen vallen wat betreft de sociale zekerheid.
De wet van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de
wetgeving inzake het geboorteverlof.

3.

MIDDELENBELEID

toelichting

De gemeente keurde inmiddels een middelenbeleid goed.
Het ontwerp middelenbeleid werd op het syndicaal overleg van 25 november
2015 behandeld. Dit resulteerde in een protocol van akkoord.
Aan de raad wordt gevraagd om dit punt goed te keuren.

4.

GOEDKEUREN VAN HET ALGEMENE KADER VAN HET INTERNE CONTROLESYSTEEM

toelichting

Aan de OCMW-raad wordt voorgesteld om de “Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen” van het Agentschap Audit Vlaanderen als algemeen kader voor het interne controlesysteem van het OCMW te gebruiken.

5.

MINNELIJKE ONTEIGENING VAN 2 WONINGEN – WINDEKEKOUTER 60
EN 62

toelichting

In het kader van het project minnelijke onteigening hebben wij een aanvraag
ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tot het bekomen van een
onteigeningsmachtiging.
ABB had een aantal opmerkingen geformuleerd o.m. het feit dat het schattingsverslag slechts 2 jaar oud mag zijn.
Het schattingsverslag is inmiddels geactualiseerd en de prijs blijft gehandhaafd.
Aan de raad wordt gevraagd om de aanpassingen in dit dossier goed te keuren.
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Sociale dienstverlening
6.

OPVANG VLUCHTELINGEN

toelichting

Stand van zaken: ter zitting

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
7.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 24 NOVEMBER EN 15 DECEMBER 2015

toelichting

Sociale dienstverlening
8.

GOEDKEUREN UITVOERING WERKSTRAF

Extramurale dienstverlening
9.

ORGANISATOR GEZINSOPVANG:
VANAF 31 OKTOBER 2015

STOPZETTING

ONTHAALOUDER

10.

ORGANISATOR GEZINSOPVANG:
VANAF 31 DECEMBER 2015

STOPZETTING

ONTHAALOUDER

Mededelingen
- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter

OCMW-raadszitting van dinsdag 26 januari 2016

Pagina 3 van 3

