25 april 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats
op donderdag 3 mei om 20:30 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 4 APRIL 2018
toelichting
Voorstel
Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.
besluit
Interne werking
GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
2.
BESCHERMING OP HET WERK 1STE KWARTAALVERSLAG 2018
toelichting
Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II Inhoud
van de maand- of driemaandelijkse verslagen;
Gelet op het voorliggende verslag;
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werden in het Gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 25 april 2018;
Voorstel
Enig artikel: Kennisneming van het 1ste kwartaalverslag 2018.
besluit
3.
GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE &
BESCHERMING OP HET WERK - JAARVERSLAG 2017
toelichting
Gelet op De Codex Welzijn op het werk;
Gelet op het voorliggende jaarverslag 2017 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. 25 april 2018;
Voorstel
Enig artikel: Kennisneming van het jaarverslag 2017.
besluit
4.
AKTENAME EN GOEDKEURING JAARVERSLAG 2017 KLACHTEN
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toelichting

Gelet op de klachtenprocedure;
Gelet op het feit dat de klachten jaarlijks worden geregistreerd en ter kennis worden
gegeven aan de raad;
Gelet op de vigerende wetgeving terzake;

Voorstel
besluit
5.
toelichting

Enig artikel: Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
MONITORING DIENSTVERLENING
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.
Enig artikel : Kennisneming monitoring dienstverlening 1ste kwartaal 2018.

voorstel
besluit
Overheidsopdrachten
6.
OPDRACHT LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS - VERLENGING
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;
voorstel
Enig artikel : De opdracht - leveren van warme maaltijden aan huis - wordt verlengd
besluit
voor de periode 1 juni 2018 - 31 mei 2019 aan Delicatessen St-Hubert onder de
voorwaarden opgesomd in het bestek (OCMW-2015-01) en volgens de prijzen van de
goedgekeurde offerte.
Extramurale dienstverlening
7.
DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: JAARVERSLAG
2017 EN KWALITEITSPLANNING 2018
toelichting

voorstel
besluit

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
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers,
inzonderheid op art.7: jaarlijks voor 15 april bezorgt de erkende dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg aan het agentschap: het jaarverslag van het voorbije jaar en
de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar.
Enig artikel: Kennisneming van het jaarverslag 2017 en de kwaliteitsplanning
2018 van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
8.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 4 APRIL 2018
Voorstel
Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.
besluit
Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter

Pagina 2|2

