
  

    

  ons kenmerk: datum 4-9-2019 

    

 

Geachte raadsleden 

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u voor de eerste maal uit te 
nodigen tot het bijwonen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op  
donderdag 12 september 2019 aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Dorp 1, 9860, Oosterzele, met onderstaande agenda 

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 AGENDA  

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 juni 2019 

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de 
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en 278 
van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen 
te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door 
de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen in die zin 
aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, 
worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Vaststellen reglement vrijwilligerswerking OCMW 

De vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (koepel Taxistop) kunnen voortaan 
ook ingezet worden om vervoer te regelen met de Handicar in het kader van acties die het OCMW 
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zal organiseren rond bv. vereenzaming bij bejaarden. Dit project wordt verder uitgerold in de 
meerjarenplanning 2020-2025.  

Het OCMW heeft geen reglement vrijwilligerswerking. 

Het is aangewezen om een aantal algemene regels vast te leggen ten einde de 
vrijwilligerswerking uniform en transparant te laten verlopen. 

In de toekomst wordt samen met de gemeente een gemeenschappelijk reglement uitgewerkt en 
zullen de vrijwilligersactiviteiten van beide besturen geïnventariseerd worden.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Personeel - Sluiten van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW over het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten - wijzigen besluit van 26 maart 2015 

De beheersovereenkomst die eerder in onze zitting van 26 maart 2015 werd goedgekeurd dient 
door de invoering van het decreet lokaal bestuur aangepast te worden aan de huidige context. 
Deze nieuwe beheersovereenkomst bevat bepalingen die toelaten gezamenlijke 
sollicitatieprocedures te voeren en gemeenschappelijke werfreserves aan te leggen, gebru ik te 
maken van elkaars diensten, beroep te doen op elkaars personeel, en diverse ambtelijke 
kruiselingse delegaties mogelijk te maken.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. Vaststellen van reglement gebruik Handicar door sociale organisaties 

OCMW Oosterzele beschikt over een voertuig (Handicar) dat geschonken is door lokale 
ondernemers door middel van advertentie-inkomsten.  

De wagen kan 2 rolstoelgebruikers vervoeren en 3 passagiers of 8 acht passagiers.  

De wagen wordt momenteel gebruikt door het OCMW (sociale dienst, klusjesdienst en vervoer in 
het kader van de Minder Mobielen Centrale). 

Het is de bedoeling dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de wagen in het kader van sociale 
doeleinden. 

De woonzorgcentra op het grondgebied Oosterzele, De Beweging en de vereniging Samana zijn 
vragende partij. 

Aan de raad wordt gevraagd om het reglement gebruik Handicar goed te keuren waarin een 
aantal afspraken met deze organisaties zijn vastgelegd. 

5. Kennisnemen van opstart groepsopvang Olio - dienst kinderopvang 

Het vast bureau verleende in zitting van 27 augustus 2019 goedkeuring aan de opstart van de 
groepsopvang Olio, Vrijhem 57 in Oosterzele.  

De opstart van een groepsopvang samenwerkende onthaalouders laat de dienst toe om 
toegekende subsidieerbare gezinsopvang ook effectief te realiseren. 

Binnen ons subsidiepakket is het financieel voordelig dat er groepsopvang kan opgestart worden. 
Groepsopvang is een aparte subsidiegroep. Wij kunnen kinderopvangplaatsen van de 
gezinsopvang overhevelen naar onze nieuwe subsidiegroep groepsopvang.  

Daardoor komen we in de gezinsopvang wel boven de 80% bezetting en kunnen we onze 

subsidies behouden.  Indien de groepsopvang niet zou kunnen opgestart worden lopen we het  
risico dat we volgend jaar opnieuw gesubsidieerde kinderopvangplaatsen verliezen.  

Door het overhevelen van plaatsen kan ook het behalen van de bezettingsnorm voor subsidie 

inkomenstarief beter gegarandeerd worden. Hiermee willen we vermijden dat het aant al plaatsen 
subsidie inkomenstarief in de toekomst zou dalen. Opvang van inkomenstarief garandeert ouders 
betaalbare kinderopvang. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

 ______________________________________________________________________________________________________________  
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