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OPENBARE ZITTING 
 

 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 17 SEPTEMBER EN 01 OKTOBER 2014 

toelichting  
besluit Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
Overheidsopdrachten 
2. OPDRACHT LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS  - 

GOEDKEUREN AANGEPAST BESTEK 
toelichting Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van  

19 augustus 2014 houdende goedkeuring opdracht - leveren van warme 
maaltijden aan huis – periode 01 januari 2015 t/m 31 december 2016 - volgens 
de onderhandelingsprocedure met bekendmaking (beperkte procedure). 
Gelet op het aangepaste bestek; 
 

besluit Enig artikel : Het aangepaste bestek voor het uitvoeren van diensten: leveren 
van warme maaltijden aan huis wordt goedgekeurd. 

 
 
Financiën 
3. KWARTAALRAPPORT: 3DE  KWARTAAL 2014  

toelichting Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de 
gewestelijk ontvanger rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad; 
Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en 
bijgevolg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie 
primeert. 
Overwegende dat men in dit rapport een overzicht van de budgetten per 
beleidsdomein terugvindt,  zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de 
mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand 
betreffende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de 
belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan.  



 
besluit Enig artikel : Kennisneming kwartaalrapport 3de  kwartaal 2014.  
 
 
Extramurale dienstverlening  
3. DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG - VRAAG TOT 

SAMENWERKING AAN OCMW MERELBEKE - PRINCIEPSBESLISSING 
toelichting Een bijzonder belangrijke wijziging  is dat het woonzorgbesluit een verplichte 

schaalgrootte oplegt voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg. Een dienst voor gezinszorg moet immers doorlopend minstens 10 
voltijdse equivalenten verzorgend personeel tewerkstellen én 15.390 uren 
presteren op jaarbasis.  De diensten die nog niet voldoen aan deze 
schaalgrootte krijgen tot 31 december 2015 de tijd om aan deze norm te 
voldoen, zo niet verliezen ze hun erkenning. 
Wij verwijzen hiervoor ook naar het meerjarenplan 2014-2019. 
Actie 1.1.4 
Samenwerkingsverband opstarten met OCMW Merelbeke of een ander OCMW 
met als doel het behoud van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

besluit Enig artikel : Principiële goedkeuring te verlenen voor aanvraag samenwerking 
met het OCMW Merelbeke in het kader van de dienst gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg (DGAT). 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 
4. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 17 SEPTEMBER EN 01 OKTOBER 2014 

 
 
Interne werking 
5. COO-ARCHIEF STAND VAN ZAKEN 

 
 
Extramurale dienstverlening  
6. DIENST KINDEROPVANG 

7. STOPZETTING  ONTHAALOUDER VANAF 28/10/2014 

 
8. STOPZETTING ONTHAALOUDER  VANAF 01/09/2014   

9. OPSTART VAN KANDIDAAT ONTHAALOUDER WENDY VANAF 
03/11/2014 

 
 

 


