1 december 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op maandag 10 december om 19:30 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.
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BUDGET 2019
Voor het begin van ieder nieuw boekjaar stelt de OCMW-raad het budget vast.
Normaal gezien gebeurt dit op basis van een aangepast meerjarenplan. Die
voorwaarde geldt echter niet voor het budget dat opgemaakt wordt voor het eerste
jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.
In het budget 2019 van het OCMW bedraagt het resultaat op kasbasis
934 344 euro en de autofinancieringsmarge 4 453 EUR. De gemeentelijke toelage
verminderde van 950 000 euro naar 850 000 euro.
UITBREIDING EN ACTUALISERING EXPLORE NETWERK
De uitbreiding en actualisering van het Explore netwerk is noodzakelijk om een
uniform, stabiel en beveiligd netwerk op alle sites te garanderen. Het is ook
broodnodig om een snelle verbinding te realiseren die bovendien monitoring en
integratie van verschillende toepassingen mogelijk maakt (internetverbinding, wifi,
toegangscontrole, voip-telefonie na 2021 …).
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking
Het betreft een opdracht voor een looptijd van 5 jaar.
De raming voor alles sites samen bedraagt 155 000 euro excl. btw, of 181 500 euro
incl. 21% btw
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Voor het OCMW gaat het om een raming van 9 444,5 euro.
Interne werking
4.
IN GEBRUIK NEMEN VAN EEN AUDIOOPNAME TER VERVANGING VAN HET
ZITTINGSVERSLAG VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE OCMW-RAAD
toelichting

5.
toelichting

Het decreet over het lokaal bestuur roept het zittingsverslag van de vergadering van
de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn in het leven. Deze
zittingsverslagen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk
gestelde vragen en antwoorden. Deze bepaling gaat in per 1 januari 2019.
De respectievelijke raad kan evenwel beslissen om het zittingsverslag te vervangen
door een audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de
desbetreffende raad.
Vanuit de administratie wordt gevraagd dat de gemeenteraad en OCMW-raad nu
reeds zijn toestemming verleent om per 1 januari 2019 te werken met het voorhanden
zijnde audio-opname systeem en de verplichting om een zittingsverslag op te maken
te laten vallen.
Op die manier kan de administratieve werklast vanaf de eerste zitting van de
respectievelijke raad beperkt worden tot een minimum.
Concreet wordt voorgesteld dat een audio-opname wordt gemaakt tijdens de
openbare zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze
wordt vervolgens mee verzonden met de notulen van de vorige zitting via een digitale
uploaddienst waarmee grote bestanden kunnen gedeeld worden.
AUDIT VLAANDEREN: OPVOLGING AANBEVELINGEN OCMW-OOSTERZELE
Op 22 augustus 2014 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de
organisatie-audit bij OCMW Oosterzele. Dit rapport bevatte een aantal
aanbevelingen, waarvoor het management een streefdatum, een verantwoordelijke
en een actieplan heeft bepaald.
De aanbevelingen zijn de belangrijkste verbeterpunten uit een audit. De
implementatie ervan is een verantwoordelijkheid van het management. Daarnaast
dient het management ook een manier te ontwikkelen waarop het politieke niveau de
realisatie van de aanbevelingen kan opvolgen, bijvoorbeeld via de verplichte jaarlijkse
rapportering over organisatiebeheersing.
Audit Vlaanderen volgt de realisatie van de geformuleerde aanbevelingen op via een
jaarlijkse steekproef van besturen die aanbevelingen hebben die uiterlijk tegen 30 juni
2018 gerealiseerd zouden zijn. Daarnaast evalueerde Audit Vlaanderen ook hoe de
organisatie zelf de aanbevelingen uit de audit opvolgt. Doel is om de gedetecteerde
risico’s zo op termijn tot een minimum te kunnen beperken.
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport met de
conclusies.

Sociale dienstverlening
6.
PROJECTOPROEP ‘GEZINSARMOEDE EFFECTIEF EN EFFICIENT BESTRIJDEN’
toelichting

Gelet op de projectoproep d.d. 29.06.2018 door de Staatssecretaris voor
Armoedebestrijding, om gezinsarmoede te bestrijden, met de nadruk op
kinderarmoede;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 4 september 2018 houdende
goedkeuring om deel te nemen aan het project inzake gezinsarmoede effectief en
efficiënt bestrijden, door zich aan te sluiten bij de aanvraag dewelke zal worden
ingediend door het OCMW Zottegem.
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-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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