
ons kenmerk: datum 11-11-2020 

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 vergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn op donderdag 19 november 2020, om 20u00. Deze vergadering zal volledig 
digitaal plaatsvinden en kan gevolgd worden via audiovisuele livestream. 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA – OPENBARE ZITTING 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober
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. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Zitting van 19 november 2020 
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2. Vaststellen van de aanpassing 2020/1 van het meerjarenplan van het OCMW 
Oosterzele 

De resultaten van de jaarrekening 2019 dienen verwerkt te worden via een aanpassing 
van het meerjarenplan. Er dienen ook een aantal bijsturingen te gebeuren aan het initiële 
meerjarenplan 2020-2025. 

Aan de raad wordt gevraagd om deze aanpassing van het meerjarenplan goed te keuren.  

3. Vaststellen ondersteuning aan huisartsenkring PANACEA inzake 
personeelsinzet en locatie triagecentrum Covid-19 

Momenteel is het triage- en afnamecentrum-Covid-19 voor onze regio (Herzele, Zottegem, 
Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele, Lierde en Brakel) in het SEZZ (Sint-Elisabeth 
Ziekenhuis Zottegem). Door noodzakelijke werken in/aan het SEZZ kan de huidige 
triagepost niet behouden blijven. Het SEZZ stelt voor om containers te plaatsen 
gedurende de werken zodat het triage- en afnamecentrum-Covid-19 op die plaats verder 
kan blijven functioneren. Daarnaast heeft huisartsenkring Panacea die het triagecentrum 
coördineert, de lokale besturen in kennis gesteld dat er nood is aan extra ondersteuning, 
vooral op personeelsgebied, als de pandemie verder uitbreidt. Enerzijds om de lokale 
contactopsporing in goede banen te leiden en anderzijds om het telefonisch onthaal te 
ondersteunen. 

Aan de raad wordt gevraagd in de nodige ondersteuning te voorzien.  

4. Goedkeuren systeem van minimale levering via de aardgasbudgetmeter voor 
de periode 2020-2021 

Om te vermijden dat gezinnen met een aardgasbudgetmeter die het risico lopen om in de 
wintermaanden zonder verwarming te vallen, voorzag de Vlaamse Regering vanaf de 
winter van 2010 een alternatief. Dat laat de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte 
financiële steun toe te kennen om op te laden. Deze financiële tussenkomst staat voor een 
minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal comfort. De OCMW’s beschikken 
hiermee over een extra instrument om een financiële tussenkomst te doen in de 
energiekosten. De kost ervan kunnen ze grotendeels recupereren via de netbeheerders.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

5. Interne zaken - Kennisnemen van het rapport over de organisatiebeheersing 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit 
punt. 

6. Kennisnemen engagementsverklaring tussen lokaal bestuur Oosterzele en 
iDROPS vzw in het kader van het project 'mobiel buurthuis' 

In het kader van LEADER Vlaamse Ardennen dient iDROPS een project in met als titel 

‘mobiel buurthuis’. Dit project wordt ingediend bij het plattelandsloket en zal, bij 

goedkeuring, van start gaan op 1 januari 2021 en lopen tot 31 december 2022. De 

bedoeling is om samen met de buurt na te denken hoe we een zorgzame buurt concreet 

vorm kunnen geven. We ontwikkelen een mobiel buurthuis dat in verschillende 
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deelgemeenten de functies van een lokaal dienstencentrum vervult. We willen de sociale 

cohesie stimuleren, de veerkracht en de gezondheidsvaardigheden van de inwoners 

versterken. De engagementsverklaring werd reeds door het Vast Bureau d.d. 13.10.2020 

goedgekeurd. 

Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit punt. 

7. Toezicht - Kennisnemen van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van OCMW Oosterzele 

De Gouverneur keurde de jaarrekening 2019 van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn goed. In toepassing van art. 332, §1, derde lid van het decreet 
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur wordt aan de gemeenteraad gevraagd om 
hiervan kennis te nemen. 

8. Goedkeuren toetreding Ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IGF) Oost-
Vlaanderen 

In Oost-Vlaanderen is men gestart met de ketenaanpak intrafamiliaal geweld, een 
intensieve samenwerking tussen hulpverleners, politiemensen en parketmagistraten voor 
complexe en chronische situaties van gezinsgeweld, met accent op partnergeweld met 
kindermishandeling. De Lokale besturen worden per politiezone uitgenodigd om toe te 
treden tot de ketenaanpak.  De intentie is om de 60 lokale besturen van Oost-Vlaanderen 
de expertise van de ketenaanpak te laten gebruiken om zo complex en aanslepend 
intrafamiliaal geweld te stoppen. Door aansluiting bij de provinciale ketengerichte 
aanpak, kan Oosterzele situaties aanmelden op het overleg en misschien op die manier 
iets veranderen aan uitzichtloze situaties.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

9. Principieel akkoord tot de verdere uitbouw van het huidige beleid rond 
eenzaamheid 

Aan de raad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan tot de verdere uitbouw van 
het huidige beleid om eenzaamheid een halt toe te roepen.  

3/4



 

4/4




