13 november 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats
op woensdag 21 november 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.

AGENDA

OPENBARE ZITTING
Mededelingen
-

Omzendbrief WVG/2018/01 betreffende lokaal sociaal beleid van Vlaams minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Goedkeuring notulen
1.
NOTULEN OPENBARE ZITTING 24 OKTOBER 2018
Voorstel
Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.
besluit
Financiën
2.
VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE BEDRAGEN VAN DE PRESENTIEGELDEN
VOOR DE OCMW RAADSLEDEN
toelichting
Aan de raad wordt gevraagd om de nieuwe bedragen van de presentiegelden voor de
OCMW raadsleden, na indexering per 01.10.2018, naar analogie met de bedragen
van de gemeenteraad, vast te stellen.
3.
AANKOOP DESKTOPS OCMW DIENSTEN
toelichting
Alle desktops zijn dringend aan vervanging toe.
Het OCMW doet een beroep op de opdrachtencentrale van de Provincie OostVlaanderen voor aankoop van diverse ICT-producten aangeboden via de
‘Raamovereenkomst IT 2016-2020’.
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, IT-accessoires…
Er zijn kredieten voorzien het investeringsbudget 2014/002.
4.
WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE INVORDERING VAN NIET-FISCALE
ONTVANGSTEN
toelichting
Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 wenst het
OCMW het reglement conform dat van de gemeente aan te passen.
Tot en met heden werd de openstaande niet-fiscale schuld bij de aangetekende
laatste waarschuwing verhoogd met een administratieve kost van 15 EUR en met de
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kost van de aangetekende zending (volgens de vigerende posttarieven, vandaag 5,20
EUR). Omdat in vele gevallen echter de initiële schuld van de uitgaande factuur lager
is dan de administratieve kost van 15 EUR, wordt in het aangepaste reglement deze
administratieve kost geschrapt. De kost voor de aangetekende zending zal wel nog
steeds worden aangerekend bij de laatste waarschuwing.
Interne werking
5.
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.
6.
VASTSTELLEN VAN DE FEEST- EN BRUGDAGEN VOOR HET
OCMW-PERSONEEL - 2019
toelichting
Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen;
Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel;
Sociale dienstverlening
7.
MINIMALE LEVERING AARDGAS VAN 1 NOVEMBER 2018 TOT 31 MAART 2019
toelichting
Wie geen geld heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden, kan vanaf 1 november
opnieuw terecht bij de meeste OCMW's voor een specifieke financiële steun, de
zogenaamde minimale levering aardgas. De regeling blijft facultatief: het OCMW
beslist zelf of het in dit systeem stapt. Afhankelijk van het type woonst en het
energietarief varieert de financiële steun. De netbeheerder betaalt 70% van de steun
terug aan het OCMW; de overige 30% neemt het OCMW doorgaans zelf ten laste.
Het OCMW kan voorwaarden verbinden aan deze hulpverlening.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
8.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 24 OKTOBER 2018
Interne werking
9.
VRAAG GEWEZEN MANDATARIS I.V.M. HERZIENING PENSIOEN
Financiën
10.
ONINBARE VORDERINGEN
Extramurale dienstverlening
11.
POETSDIENST: BEKRACHTIGING AANSTELLING TECHNISCHE BEAMBTE
SCHOONMAAK
Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
OCMW-voorzitter
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