16 oktober 2018
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats
op woensdag 24 oktober om 19:00 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 SEPTEMBER 2018
Voorstel
Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.
besluit
Financiën
2.
BUDGETWIJZIGING 1 - 2018 (EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN)
toelichting
De voorliggende budgetwijziging 1 heeft betrekking op het exploitatie- en
investeringsbudget.
Uit de wijziging blijkt dat het vrijwel uitsluitend gaat om een actualisatie die het gevolg
is van het uitvoeren van het geplande beleid.
De wijziging brengt geen verhoging mee van de gemeentelijke toelage.
Interne werking
3.
RAPPORTERING INTERNE CONTROLE 2017
toelichting In uitvoering van artikel 100 van het OCMW-decreet wordt u hierbij het rapport over de
organisatie en werking van het interne controlesysteem in het jaar 2017 voorgelegd.
Bij interne controle gaat het over het beheersen van een organisatie. Beheersen
betekent in deze context: in de hand hebben en er de nodige sturing aan geven.
Interne controle is dus iets waar elke organisatie, al dan niet bewust, dagelijks mee
bezig is. Een beter woord voor interne controle is dus organisatiebeheersing.
Naar aanleiding van de oprichting van Audit Vlaanderen en de procedure voor externe
organisatieaudits heeft Audit Vlaanderen de Leidraad Organisatiebeheersing voor
lokale besturen ontwikkeld. De leidraad is een uitgebreide gids met doelstellingen rond
organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning kunnen
bieden om een systeem van organisatiebeheersing of interne controle uit te bouwen.
De leidraad biedt een kader voor een degelijke organisatiebeheersing.
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4.
toelichting

5.
toelichting

Organisatiebeheersing wordt door het Agentschap Binnenlands Bestuur als onderdeel
van de Beleids- en Beheerscyclus beschouwd. Een intern controlesysteem (ICS),
vermijdt dubbel werk en stelt ons bestuur in staat de regelgeving te respecteren.
Het jaarverslag over 2017 is opgesteld volgens het kader van de Leidraad
Organisatiebeheersing die is goedgekeurd in zitting van de OCMW-raad van 26
januari 2016.
GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK – 2DE EN 3DE KWARTAAL 2018
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 de voorliggende verslagen van het 1ste en 2de kwartaal 2018;
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken worden in het Gemeentelijk Bijzonder
Onderhandelingscomité d.d. 24 oktober 2018;
GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK - EVACUATIEOEFENING
Op 17.09.2018 was er een evacuatieoefening in het OCMW-gebouw. Het verslag
wordt ter kennis gebracht van de raad.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
6.
NOTULEN BESLOTEN ZITTING 4 SEPTEMBER 2018
Interne werking
7.
AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL
8.
AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL
9.
AFSLUITING DOSSIER ARBEIDSONGEVAL

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
OCMW-voorzitter
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