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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 15 oktober 2020 aansluitend aan de vergadering van de 
gemeenteraad, met onderstaande agenda.  Deze vergadering zal volledig digitaal 
plaatsvinden en zal kunnen gevolgd worden via audiovisuele livestream.  

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

 
 

 AGENDA  

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 september 
2020 

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. 

 

 

 

 

 

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

 

Zitting van 15 oktober 2020 
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Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

2. Raad en commissies - Goedkeuren van de deontologische code voor de lokale
mandatarissen van Oosterzele

De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat 
moeten uitoefenen. De code is een algemene leidraad voor lokale mandatarissen om 
deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat.  De 
commissie Algemeen beleid werkte deze deontologische code uit op basis van het model 
van de VVSG en enkele goede praktijkvoorbeelden.  

Aan de raad wordt gevraagd om de deontologische code voor lokale mandatarissen goed te 
keuren. 

3. Goedkeuren van financiële overeenkomst tussen de lokale besturen van
Herzele, Zottegem,  Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel in het
kader van het Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de eerstelijnszone Panacea

De lokale besturen van de eerstelijnszone Panacea (Herzele, Zottegem, Sint-Lievens-
Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel) moeten in het kader van de in het meerjarenplan 
opgenomen samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal ELZ Panacea een 
financiële overeenkomst afsluiten teneinde de werking ervan te verzekeren.  

Ieder lokaal bestuur verbindt zich tot een financiële bijdrage in het project teneinde de 
geformuleerde doelstellingen te bereiken.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. Goedkeuring van het reglement inzake de toekenning en het gebruik van
waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare
doelgroepen en van de lokale economie

De Vlaamse regering voorziet een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen om 
specifiek in te zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen.  

Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering: 01)de koopkracht verhogen van 
huishoudens die omwille van de coronacrisis ernstig inkomensverlies leden en die zich 
daardoor in een specifieke noodsituatie bevinden en; 02) de lokale economie, die evenzeer 
sterk is getroffen door de coronacrisis, via een krachtige lokale impuls versterken.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

5. Goedkeuren delegatie rechtspositieregeling, organogram en 
personeelsformatie aan het vast bureau 

Volgens het decreet is de bevoegdheid van de OCMW-raad met betrekking tot het 
organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling geen exclusieve 
bevoegdheid meer en kan ze gedelegeerd worden aan het vast bureau. 

De personeelsformatie wordt in het Decreet Lokaal Bestuur niet meer opgelegd als een 
verplicht instrument. 

Het feit dat door de integratie gemeente en OCMW we in een snel veranderende omgeving 
zitten, er sneller dient ingegrepen te worden als er zich opportuniteiten qua 
personeelsverschuivingen voordoen en er meer wijzigingen nodig zijn, zijn de raden een 
vertragende factor in dit proces. Het college en het vast bureau komen frequenter samen 
waardoor we vlugger kunnen schakelen en er vlugger kan beslist worden. 
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Verder zijn personeelsaangelegenheden eerder een beheersmaatregel en horen ze op 
operationeel niveau thuis 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

6. Personeel - Goedkeuren van sectoraal akkoord 2020

Het uitvoeren van het sectoraal akkoord lokale en provinciale besturen 2020, via een 
omzendbrief van de Vlaamse regering dd. 28 mei 2020 rondgestuurd. Het betreft de 
uitvoering van de verhoging van de koopkracht: 

• Verhoging van de maaltijdcheques vanaf 01 januari 2020, met een maximum van
100 euro per VTE.

• Recurrente koopkrachtverhoging van 200 euro vanaf 01 januari 2020.

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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