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2 juni 2017 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 13 juni 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 
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 oproe-
ping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 Mededelingen 
 
 
 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 16 MEI 2017 

toelichting  

 

 

 Interne werking  

2. VASTSTELLEN  AANGEPASTE RECHTSPOSITIEREGELING  OCMW 
(SPECIFIEKE) PERSONEEL  

toelichting Aan de raad wordt gevraagd de aangepaste Rechtpositieregeling vast te stel-
len. 

Het is noodzakelijk de rechtspositie juridisch te actualiseren in functie van wij-
zingen in de wetgeving.  Het ontwerp van aanpassing van de rechtspositiere-
geling werd op het syndicaal overleg van 19 april 2017 behandeld.  

De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving zijn: 

-Schrapping artikel 104 §2 gemeentedecreet en artikel 103 §2 OCMW-decreet 
(artikel 33) 

-Schrapping artikel 113 gemeentedecreet en artikel 112 OCMW-decreet (arti-
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kel 55) 

-Schrapping artikel 114 gemeentedecreet en artikel 113 OCMW-decreet (arti-
kel 56) 

-Opname vervangingsregeling decretale graden (wijziging gemeente- en 
OCMW-decreet) (regeling vroeger decreet opgenomen) (artikel 158 en 159) 

-Wijziging regeling loopbaanonderbreking + regeling zorgkrediet (BVR 
26.07.2016)  recht voor iedereen behalve voor decretale graden een gunst (ar-
tikel 120, 173, 234-240, 264a-n en 388bis) 

-Onbetaald verlof als gunstmaatregel (BVR 02.12.2016) (artikel 222-226) 

-Onbetaald verlof als recht – recht voor iedereen behalve voor decretale gra-
den een gunst (BVR 02.12.2016) (artikel 231-233, 388ter) 

3. ECOCHEQUES 2017 – OCMW MEDEWERKERS 

toelichting Op 31 mei 2013 werd het Vlaams intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de 
socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA4).  Het ak-
koord kwam tot stand tussen de sociale partners, m.n. de representatieve vak-
organisaties, de Vlaamse regering en de VVSG.  Met dit akkoord willen de so-
ciale partners, in navolging van de private sector, inzetten op een kwaliteitsvol-
le dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en 
aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze dien-
sten. 

Gelet op het protocol van akkoord van 23 november 2016; 

Het OCMW Oosterzele ontvangt een bedrag van € 4.195,43. 

4. 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 be-
leidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed ver-
loopt zodat het bestuur de strategische koers aanhoudt die het had vooropge-
steld. 

5. SAMENWERKING GEMEENTE EN OCMW IN HET KADER VAN ICT –
STAND VAN ZAKEN 

 

 

 Overheidsopdrachten 

6. OPDRACHT LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS - VERLEN-
GING  

toelichting Gelet op het besluit van de raad van 28 april 2015 houdende goedkeuring 
gunning opdracht voor het uitvoeren van de diensten: leveren van warme 
maaltijden aan huis volgens de procedure van een open offerteaanvraag. 

Gelet op de toepassing van artikel 37§2 van de wet van 15 juni 2006, waarin 
de opdracht 2 keer verlengbaar is met 1 jaar; 

Overwegende dat er geen prijsherziening is aangevraagd. 
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 Extramurale dienstverlening 

7. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: JAARVERSLAG  

2016 EN KWALITEITSPLANNING 2017 

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. 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 Goedkeuring notulen 

8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 16 MEI 2017 

 

 Extramurale dienstverlening 

9. DIENST GEZINSZORG: AANSTELLING CONTRACTUEEL VERZORGEN-
DE 

 

 

Interne werking 

10. AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL 

11. AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL 

12. AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL 

 

 
 
Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Els De Turck 
Voorzitter 

 

 


