29 augustus 2017
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op donderdag 7 september 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
- Fedasil: betreffende de financiële tussenkomst, het beheer van de conventies en de opvangplaatsen alsook de samenwerking tussen de OCMW’s het Agentschap.
- Omzendbrief 2017/3 betreffende de financiële controle op de subsidie Tijdelijke werkervaring.
- Ethias: verzekering “gewaarborgd inkomen voor contractuele en statutairen”.
- Omzendbrief BB 2017/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019
en de budgetten 2018

Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 13 JUNI 2017

toelichting

Financiën
2.

KWARTAALRAPPORT: 2DE KWARTAAL 2017

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 beleids-
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domein 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).

voorstel
besluit

de

Enig artikel : Kennisneming kwartaalrapport 2

kwartaal 2017.

Interne werking
3.

INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT:
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

toelichting

Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 29 augustus 2016 houdende de intentieverklaring tot het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie
Oost-Vlaanderen voor deelname aan het aanbod van het ter beschikking stellen van
een informatieveiligheidsconsulent.
Sinds 1 juli 2017 wordt de informatieveiligheidsconsulent - die kostendelend via de
Provincie ter beschikking wordt gesteld - ook ingezet voor het OCMW. Daartoe diende
de gemeente een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

voorstel
besluit

Enig artikel : Kennisneming van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de informatieveiligheidsconsulent.

4.

INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID OCMW OOSTERZELE

toelichting

In de normen/richtlijnen van de Privacycommissie wordt gesteld dat: ”Elke instelling die
persoonsgegevens gebruikt/verwerkt moet een geschreven document opstellen –het
informatiebeveiligingsbeleid - waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen
voor gegevensbeveiliging nauwkeurig worden omschreven”.
De heer Frederik Dhondt, informatieveiligheidsconsulent, licht het beleid toe tijdens de
zitting.

voorstel
besluit

Enig artikel : Het informatieveiligheidsbeleid, zoals toegevoegd als bijlage, wordt goedgekeurd.

5.

RAAMOVEREENKOMST MET DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN IN
HET KADER VAN ICT-OPDRACHTEN

toelichting

Voor de raamovereenkomst IT 2016 - 2020 treedt de Provincie Oost-Vlaanderen op
als opdrachtencentrale voor de provinciale administratie en het provinciaal onderwijs,
voor de Oost-Vlaamse gemeentebesturen, OCMW-besturen, hun samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen en voor alle Vlaamse provinciale besturen.
De deputatie gunde de opdracht aan de firma's Easy-M, IT1 en Simac. De raamovereenkomst is op 17 oktober 2016 in werking getreden en loopt tot en met 16 oktober
2020 (geen verlenging mogelijk en jaarlijks opzegbaar). Door in te stappen in het
raamcontract hoeft het OCMW zelf geen procedures meer uit te schrijven voor diverse
IT-aankopen. Concreet gaat het over notebooks, desktops, printers, multimedia, appleproducten, IT-accessoires.

voorstel
besluit

Enig artikel: Het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van de Provincie
Oost-Vlaanderen voor aankoop van diverse ICT-producten aangeboden via de raamovereenkomst ‘Raamovereenkomst IT 2016-2020’.

SOCIALE DIENSTVERLENING
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6.

GOEDKEUREN ENGAGEMENTSVERKLARING ‘BEWEGEN OP VERWIJZING(BOV) ZORGREGIO GENT

toelichting

Vzw Logo Gezond+ deelt mee dat de gemeenten Sint-Lievens-Houtem, Zottegem,
Zwalm, Herzele, Lierde en Brakel samen meedoen aan het Vlaamse project “Bewegen
op verwijzing” met als doel mensen die te weinig bewegen op advies en met voorschrift
van de huisarts door te verwijzen naar een beweegcoach. Als er een dossier wordt ingediend, dan kan dit tegen terugbetalingstarief. De vzw Huisartsenkring Panacea zal
trekker zijn van dit project.
De gemeente Oosterzele heeft dezelfde engagementsverklaring ondertekend.

voorstel
besluit

Enig artikel: De engagementsverklaring ‘Bewegen Op Verwijzing’ Zorgregio Gent, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit te onderschrijven.

7.

HERVORMING VAN HET PWA-STELSEL NAAR EEN NIEUW INSTRUMENT
“WIJK-WERKEN”

toelichting

Werkzoekenden (inclusief leefloongerechtigden) die nood hebben aan een zeer laagdrempelige opstap bij opvang van een traject naar werk, zullen in de toekomst die opstap kunnen nemen via gebruik van het nieuwe activeringsinstrument “ wijk-werken”.
Als lokaal bestuur heeft men 4 mogelijke opties:
1. Het lokaal bestuur kan zelf voorzien in een organisator-wijk-werken. Om als organisator wijk-werken te kunnen optreden wordt de minimale schaalgrote 60.000 inwoners
vooropgesteld.
2.Het lokaal bestuur kan ook een samenwerkingsverband met één of meerdere lokale
besturen aangaan indien het niet over voldoende inwoners beschikt, waardoor het ook
een actieve rol kan opnemen in de organisatie van wijkwerken.
3.Het lokaal bestuur wenst geen rol op te nemen in de organisatie van wijk-werken en
duidt de VDAB aan als ‘organisator wijk-werken’ voor zowel werkzoekenden en leefloongerechtigden als gebruikers woonachtig op het grondgebied.
4.Het uitvoeringsbesluit voorziet ook nog in een optie indien het lokaal bestuur niet voldoet aan de voorwaarde van schaalgrootte, maar toch een regisseursrol wenst te vervullen. Het gebruik van deze optie is toegelaten mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

voorstel
besluit

EXTRAMURALE DIENSTVERLENING
8.

ORGANISATOR GEZINSOPVANG - SUBSIDIEERBARE PLAATSEN

toelichting

Kind en Gezin heeft beslist tot vermindering van het aantal subsidieerbare plaatsen
met 8 plaatsen basissubsidie en 8 plaatsen subsidie inkomenstarief voor subsidiegroep gezinsopvang van de zorgregio Gent.
Deze beslissing is genomen op basis van volgende elementen.
Kind en Gezin stelt vast dat sinds 18 juni 2016 het aantal vergunde kinderopvangplaatsen dat voldoet aan de subsidievoorwaarden voor de basissubsidie en subsidie inkomenstarief in de subsidiegroep gezinsopvang van zorgregio Gent, lager is dan het aantal subsidieerbare kinderopvangplaatsen.
De organisator beschikt immers in die periode slechts over 56 vergunde plaatsen in
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vergelijking met 64 subsidieerbare plaatsen.
Hierdoor daalt van rechtswege het aantal subsidieerbare plaatsen vanaf 1 juli 2017
voor deze subsidiegroep naar het maximum aantal van de vergunde plaatsen die werken volgens de voorwaarden van de subsidies in de voorbije 4 kwartalen.
Vanaf 1 juli 2017 zal er hierdoor in de subsidiegroep gezinsopvang van zorgregio Gent
volgend aantal subsidieerbare plaatsen behouden blijven:
• 56 plaatsen basissubsidie.
• 56 plaatsen subsidie met inkomenstarief (laagste tarief)
Voorstel
besluit

Artikel 1: Kennisneming van de beslissing van Kind en Gezin m.b.t. de vermindering
van het aantal subsidieerbare plaatsen.
Art.2: Geen beroep in te stellen bij de Raad van State.

9.

OPROEP TOT DE VORMING VAN EERSTELIJNSZONES

toelichting

Op 7 juli ontvingen de lokale besturen (gemeenten én OCMW's) van minister Vandeurzen de oproep tot de vorming van de eerstelijnszones. Dit kadert in de al langer aangekondigde reorganisatie van de Vlaamse eerstelijnszorg. Uit de rondzendbrief blijkt
dat de lokale besturen verplichte partners zijn bij de opstart van de eerstelijnszones.
Het formele engagement hiervoor wordt enkel gevraagd aan het gemeentebestuur.
Omdat we verwachten dat de toekomstige eerstelijnszones een invloed zullen hebben
op de OCMW-dienstverlening, is het echter van cruciaal belang dat het gemeentebestuur ook het OCMW hierin betrekt. Bij het aangaan van een engagement raden we
dan ook aan dat het gemeentebestuur de visie van het OCMW over de eerstelijnszorg
aftoetst.

voorstel
besluit

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
10.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 13 JUNI 2017

Interne werking
11.

STAND VAN ZAKEN KWR/OCMW

SOCIALE DIENSTVERLENING
12.

OPTREDEN IN RECHTE VOOR HET OCMW – AANSTELLING RAADSMAN

EXTRAMURALE DIENSTVERLENING
13.

BEKRACHTIGING AANSTELLING - POETSDIENST

14.

BEKRACHTIGING AANSTELLING - POETSDIENST
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Mededelingen
- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
Voorzitter
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