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15 april 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 april 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 aanwe-
zig 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 aan-
tal 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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 

 
- Fedasil: bijgewerkte omzendbrief van 25 maart 2016  - Lokale Opvanginitiatieven 

met betrekking tot de financiële tussenkomst, het conventiebeheer en de opvang-
plaatsen alsook de samenwerking tussen de OCMW’s en het Agentschap. 

 
- Kind & Gezin: brief van 8 april 2016 met betrekking tot vermindering van het aantal 

subsidieerbare kinderopvangplaatsen.  
 
 

 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 22 MAART 2016 

toelichting  

 

 Financiën 

2. KWARTAALRAPPORT: 1STE KWARTAAL 2016  

http://www.ocmwoosterzele.be/
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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 bijge-
volg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 

Overwegende dat men in dit rapport een overzicht van de budgetten per be-
leidsdomein terugvindt, zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de ma-
te 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 ge-
staan bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 

3. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 

toelichting Er is een verhoging van een verbinteniskrediet voor ICT binnen een reeds 
goedgekeurde investeringsenveloppe, bijgevolg moet het meerjarenplan in 
die zin aangepast worden. 

Dit heeft geen invloed op het resultaat. 

4. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU-
TIONS BVBA 

toelichting Om Ethias in de mogelijkheid te stellen om hun polissen aan te passen aan 
de onderhandelende tussenkomsten met RiskSolutions moet de raad formeel 
akkoord gaan met het voorstel. 

5. TERMIJNREKENING VAN LANSCHOT 

toelichting Gelet op de beslissing van de raad van 28 april 2015 om onze financiële re-
serve in een obligatiefonds onder te brengen, heeft een minderwaarde tot ge-
volg van 7.539,92 euro. 

Het managementteam van 12 april is van oordeel dat gelet op de mondiale 
financiële toestand er misschien uitgekeken kan worden om een deel van de 
reserves te bestemmen voor de aankoop van vastgoed voor bv. noodopvang. 

6. VERHURING LANDBOUWGROND  

toelichting 
Het OCMW wenst de volgende percelen te verhuren aan de heer Tom Gillis, 
Roosbloemstraat 16, Oosterzele: 
OOST A 554B 
OOST A 555 
OOST A 719H 
De pachtwet is niet van toepassing op deze verhuring. 

 

 

Interne werking 

7. SOCIAAL VERHUURKANTOOR ZUID-OOST-VLAANDEREN VZW:  AAN-
DUIDEN VAN EEN PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER IN 
DE ALGEMENE VERGADERING 
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toelichting In de RVMW van 24 november 2015 is beslist om goedkeuring te verlenen 

aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Sociaal Verhuurkantoor 

Zuid-Oost-Vlaanderen vzw en het OCMW Oosterzele met ingang van 

01/01/2016 en werd Geert Van Grembergen, raadslid, aangeduid als verte-

genwoordiger van het OCMW Oosterzele in de Algemene Vergadering van 

het Sociaal Verhuurkantoor. 

De voorzitter stelt voor om ook een plaatsvervanger aan te duiden. 

8. RECHTSPOSITIEREGELING  OCMW   

toelichting In de RVMW van 26 januari 2016 werd de aangepaste rechtspositieregeling 
OCMW personeel vastgesteld. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft kennis genomen van de beslis-
sing van de OCMW-raad en een aantal opmerkingen geformuleerd. 

 

Extramurale dienstverlening 

9. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: JAARVERSLAG  

2015 EN JAARPLANNING 2016 

toelichting Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, inzonderheid op art.4; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de 
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woon-
zorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, inzon-
derheid op art.7: jaarlijks voor 15 april bezorgt de erkende dienst voor gezins-
zorg en aanvullende thuiszorg aan het agentschap het jaarverslag van het 
voorbije jaar en de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar. 

10. ORGANISATOR KINDEROPVANG: PROCEDURES KWALITEITSHAND-
BOEK 

toelichting Het nieuw decreet verplicht het hebben van een kwaliteitshandboek. 

Voor de invoegetreding van het nieuw decreet (01/04/2014) beschikte onze 
dienst over een kwaliteitshandboek. Door de invoegetreding van het nieuw 
decreet dient dit nu te worden vernieuwd en worden de nieuwe procedures 
uitgewerkt. 

Er wordt een nieuwe opbouw kwaliteitshandboek aangemaakt volgens de op-
bouw in de nieuwe regelgeving en het bestaande materiaal wordt daarin geïn-
tegreerd. De procedures zijn opgemaakt op basis van info (zelfevaluatie-
standaardprocedures worden als leidraad gebruikt ifv de eigen dienst), denk-
werk in de werkgroepen kwaliteit VVSG en op basis van wat de huidige regel-
geving voorschrijft. 

Wij verwijzen hiervoor naar het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en 
groepsopvang van baby’s en peuters van 22 november 2013 en het Decreet 
van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en wel-
zijnsvoorzieningen.  

Aan de raad wordt gevraagd om de procedures goed te keuren. 
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Sociale dienstverlening  

11.  OPVANG VLUCHTELINGEN  - STAND VAN ZAKEN 

toelichting  

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
 
 
 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
Els De Turck 
voorzitter 

 

 


