13 maart 2017
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats
op dinsdag 21 maart om 20.30 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 13 DECEMBER 2016

toelichting

Interne werking
2.

ARCHIEF: INNEMEN STANDPUNT OMTRENT HET VERNIETIGEN VAN VERANTWOORDINGSSTUKKEN

toelichting

De selectielijst voor OCMW’s stelt dat de verantwoordingsstukken (facturen, betalingsorders of mandaten, …) permanent bewaard dienen te worden voor de jaren 1950,
1956, 1962, 1968, 1974, 1980, 1986 (= vanaf 1950 om de 6 jaar) en het laatste jaar
waarin de COO als zelfstandige entiteit bestond. De verantwoordingsstukken voor de
overige jaren komen op termijn in aanmerking voor vernietiging. De verantwoordingsstukken vormen een omvangrijke reeks in het OCMW-archief.
Concreet zijn er drie mogelijkheden:
-Alle verantwoordingsstukken worden permanent bewaard.
-Enkel de verantwoordingsstukken voor de jaren 1950, 1956, 1962 enz. worden permanent bewaard.
-Iets tussenin: de even jaren worden bijvoorbeeld bewaard, de oneven jaren worden
opgenomen op de lijst voor vernietiging.

3.

ZORGBAND LEIE & SCHELDE – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN VISIETEKST
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toelichting

Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en visietekst.
Aan de raad wordt gevraagd om de tekst goed te keuren of niet goed te keuren en niet
verder deel te nemen aan de onderhandelingen.
Dit punt werd in de OCMW-raad van december verdaagd omdat het advies wordt afgewacht van de VVSG i.v.m. mogelijke consequenties in de toekomst voor de samenwerkingsovereenkomst DGAT indien wij niet zouden samenwerken met de Zorgband.

4.

TERBESCHIKKINGSTELLING DOOR AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR
VAN DE HEER GUY VAN GOETHEM VANAF 1.3.2017 VAN DE GEMEENTE EN
HET OCMW ALS GEWESTELIJK ONTVANGER/ADVIDSEUR

toelichting
5.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERDE
MING OP HET WERK - 4 KWARTAALVERSLAG 2016

toelichting

Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II Inhoud
van de maand- of driemaandelijkse verslagen;
de
Gelet op het voorliggende verslag van het 4 kwartaal 2016;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd in het Gemeentelijk Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 08 maart 2017.

6.

GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE & BESCHERMING
OP HET WERK - JAARVERSLAG 2016

toelichting

Gelet op De Codex Welzijn op het werk;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2016 van de gemeenschappelijke interne dienst
voor preventie en bescherming op het werk;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd op het Gemeentelijk Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 08 maart 2017.

Financiën
7.

VASTSTELLEN REGLEMENT VOOR DE INVORDERING VAN NIET-FISCALE
ONTVANGSTEN

toelichting

Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2016 wenst
het OCMW hetzelfde reglement toe te passen.
De inningsprocedure verloopt als volgt:
factuur, (kosteloze) aanmaning 1, aangetekende laatste waarschuwing, dwangbevel.
Rekening houdend met de grote administratieve last (opvolging van het dossier, opmaak en verzending van de aangetekende maning, wenst men de kosten terug te kunnen vorderen via een administratieve kost van 15 euro alsook de kosten van de aangetekende zending (volgens de vigerende posttarieven).

8.

KENNISNAME GOEDKEURING GOUVERNEUR JAARREKENING 2015

toelichting

Op 6 juni 2016 stelde de OCMW-raad van Oosterzele de jaarrekening 2015 vast.
Bij besluit van 16 januari 2017 keurde de gouverneur de jaarrekening 2015 van Oosterzele goed.
Het besluit van de provinciegouverneur wordt aan de OCMW-raad medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende vergadering.
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Sociale dienstverlening
9.

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.
De rechtvaardiging van deze subsidieperiode dient ingegeven te worden in een web
applicatie “uniek verslag” voor 28 februari 2017.

10.

ERKENDE INSTELLING VOOR SCHULDHULPBEMIDDELING:
JAARVERSLAG 2016

toelichting

De instellingen voor schuldbemiddeling moeten in het kader van hun erkenning jaarlijks een jaarverslag, inclusief basisregistratie, aan de Vlaamse overheid bezorgen.
Vanaf 2014 moeten deze documenten enkel nog elektronisch aangeleverd worden
voor 31 maart.

11.

VERWARMINGSTOELAGE: AFREKENING 2016

toelichting

Gelet op het Ministerieel Besluit van 31 december 2004 betreffende het Sociaal Stookoliefonds;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage
toegekend door de OCMW’s;
Uit het voorliggend verslag kan weerhouden worden dat in 2016 de volgende toelagen
zijn uitbetaald:
€ 23.645,44 aan 173 gerechtigden.

12.

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 beleidsdoelstellingen gehaald wordt en anderzijds de dienstverlening goed verloopt zodat het bestuur de
strategische koers aanhoudt die het had vooropgesteld.

13.

ASIELZOEKERS: GOEDKEUREN NIEUWE WERKAFSPRAKEN EN GEBRUIKERSOVEREENKOMST - SOCIALE TOLKEN 2017

toelichting

Het Agentschap Integratie & Inburgering heeft vanaf 1 maart 2017 nieuwe werkafspraken en gebruikersovereenkomst. Dit is een eerste stap naar een uniforme dienstverlening voor wat betreft het Sociaal Tolken ter plaatse. Zo kan elke gebruiker in Vlaanderen (met uitzondering van Antwerpen en Gent) dezelfde dienstverlening genieten.

14.

TIJDELIJKE WERKERVARING VANAF 1/1/2017 - BEKRACHTIGING GOEDKEURING OVEREENKOMST VOOR TOEGANG TOT ELEKTRONISCHE DATABANKEN
TUSSEN VDAB EN OCMW OOSTERZELE
BEKRACHTIGING GOEDKEURING SAMENWERKINGSVERBAND VDAB EN
OCMW OOSTERZELE M.B.T. ACTIVERING VAN LEEFLOONGERECHTIGDEN EN
EQUIVALENT LEEFLOONGERECHTIGDEN

toelichting

Deze samenwerkingsovereenkomsten dienen te worden aangegaan om de dienstverlening uit te voeren zoals bepaald in het “Decreet betreffende de tijdelijke werkervaring,
het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de staatshervorming”
(ontwerp van decreet definitief goedgekeurd in het parlement op 30/11/2016 en het
“Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring” (ontwerp van
besluit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23/12/2016).
Vanaf 1 januari 2017 zal het OCMW nieuwe artikel zestigers binnen Tijdelijke WerkerPagina 3 van 5

varing activeren.
Het traject richt zich naar leefloongerechtigden die door gebrek aan werkervaring en
arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om competenties en werkervaring op te bouwen
binnen een reële werkomgeving waardoor de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
verkleind wordt met als uiteindelijk doel de doorstroom tot het normaal economisch circuit.
De doelstelling van de maatregel, de volledige inbedding in de VDAB-werking alsook
de financiering zijn ingrijpend gewijzigd.
Twee veranderingen zullen een grote impact hebben. Ten eerste wordt aan de
OCMW's gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen over het volledige traject Tijdelijke Werkervaring. Concreet betekent dit dat OCMW's ook na een traject artikel 60 §7,
voor zover dit binnen een totale termijn van 2 jaar valt, verantwoordelijk blijven voor de
begeleiding. Dit is dus een uitbreiding van de taak. Daar zal financiering tegenover
staan vanuit Vlaanderen.
Ten tweede zullen OCMW's RSZ moet betalen op de lonen die ze uitbetalen aan mensen in een traject artikel 60 §7. Vlaanderen zal ter compensatie daarvan een subsidie
geven aan de OCMW's. Namelijk een verhoogde staatstoelage en extra middelen die
OCMW's krijgen om min 25-jarigen te begeleiden.

Extramurale dienstverlening
15.

DIENST GEZINSZORG: NIEUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT

toelichting
16.

ORGANISATOR GEZINSOPVANG - VERMINDERING 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 23 december 2015 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 64 vergunde plaatsen in
vergelijking met 72 subsidieerbare plaatsen.
Hierdoor daalt van rechtswege het aantal subsidieerbare plaatsen vanaf 1 januari 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 januari 2017 zal er hierdoor in de subsidiegroep gezinsopvang van zorgregio
Gent volgend aantal subsidieerbare plaatsen behouden blijven:
• 64 plaatsen basissubsidie.
• 64 plaatsen subsidie met inkomenstarief (laagste tarief)

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
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17.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 13 DECEMBER 2016

Interne werking
18.

KWR/OCMW – STAND VAN ZAKEN

19.

DIENST GEZINSZORG: AANSTELLING CONTRACTUEEL VERZORGENDE

20.

PERSONEELSSPORTDAG OP 8 JUNI 2017

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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