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OPENBARE ZITTING 
 

 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 14 JULI 2014 
toelichting  
Voorstel 
besluit 

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 

 
Overheidsopdrachten 
2. OPDRACHT BIJ WIJZE VAN ONDERHANDELINGSPOCEDURE MET 

BEKENDMAKING (BEPERKTE PROCEDURE) VOOR HET UITVOEREN 
VAN DIENSTEN: LEVEREN VAN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet, artikel 51 § 1 en  artikel 52, tweede lid, 12°; 
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 vooral het artikel  3, 8° en 26 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 15 juli 2011  en 14 
januari 2013 waarin de mogelijkheid voorzien is om voor deze opdracht inzake 
leveren van warme maaltijden aan huis, de onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking toe te passen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 en latere wijzigingen betreffende motivering 

informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 15 juli 2011 in verband met de bijzondere 
bepalingen betreffende de onderhandelingsprocedure en op het KB van 14 
januari 2011; 
Gelet op het ontwerp van  bestek met vermelding van een geraamd bedrag 
van 224.000 euro op basis van het boekjaar 2013 en 2014; 
Overwegende dat er voldoende middelen voorzien zijn in het goedgekeurde 
meerjarenplan 2014-2019;  
Overwegende dat de uitvoering van voormelde opdracht nodig is voor de 
continuïteit van de dienstverlening en kadert binnen de doelstelling, met name 
het creëren van mogelijkheden voor ouderen om zolang mogelijk zelfstandig 
en gezond thuis te kunnen blijven wonen. 

besluit Artikel 1 : De opdracht - leveren van warme maaltijden aan huis – periode 01 



januari 2015 t/m 31 december 2016 - zal worden toegewezen na raadpleging, 
volgens de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, overeenkomstig 
artikel 26 §2  en 66 § 1 wet van 15 juni 2006; 
 
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte 
in te dienen. 
 
Art. 2 : Het bestek en raming ten bedrage van 224.000 euro (exclusief 6 % 
BTW), voor het uitvoeren van diensten: leveren van warme maaltijden aan huis 
wordt goedgekeurd. 

 
 
Interne werking 
3.  BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014 – STAND VAN ZAKEN 

toelichting  De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
meet- en rapportsystemen en stuurt bij waar nodig. Belangrijk is dat op 
regelmatige basis de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en het 
budget worden opgevolgd. 

besluit Enig artikel : Kennisneming stand van zaken beleidsdoelstellingen 2014.   
4. KLACHTENBEHANDELING: JAARLIJKSE RAPPORTERING 

toelichting Jaarlijks maakt de klachtencoördinator een verslag op van de behandelde 
klachten. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag. 
Hierbij worden alle privacygegevens weggelaten. Het is de inhoud van de 
klacht die belangrijk is. Het verslag maakt melding van de binnengekomen 
klachten en de wijze van de behandeling van deze klachten.  
Het reglement is in werking getreden vanaf 01 september 2013 en wordt 
geëvalueerd na 1 jaar. 

besluit Artikel 1: Kennisneming van het verslag. 
Art. 2 : Het reglement wordt gunstig geëvalueerd. 

 
 
Sociale dienstverlening  
5. 

SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE:  SUBSIDIE 2014 TER BEVORDERING 
VAN DE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS 
VAN DE DIENSTVERLENING VAN OCMW’S – PRINCIPIELE BESTEDING 
TOELAGE 

toelichting Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en 

sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2014 (publicatiedatum 29 

april 2014). 

besluit Artikel 1:  Het OCMW van Oosterzele zal gebruik maken van de subsidies 

verleend in het kader van het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter 

bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de 

dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de 

periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014. 

 

Art. 2 : De doelgroep van OCMW Oosterzele in het kader van de 

cultuursubsidie af te bakenen tot: 

 

 § 1 cliënten die binnen de periode 01.01.2014 tot en met 31.12.2014 

gedurende 6 maanden ononderbroken een of meerdere vormen van volgende 



dienstverlening ontvangen: 

• financiële steunverlening en woonachtig in Oosterzele;  

• materiële steunverlening, 

• hulpverlening in het kader van budgetbegeleiding/budgetbeheer, 

• EANDIS-cliënten die gebruik maken van het oplaadsysteem in het 

OCMW van Oosterzele én woonachtig zijn in de gemeente Oosterzele 

én minderjarige kinderen ten laste hebben, 

• LAC-dossiers (positieve medewerking) met minderjarige kinderen ten 

laste,  

§ 2 personen in collectieve schuldenregeling 

 

Art. 3: De cultuursubsidie 2014 als volgt te besteden: 

 

• Initiatief 1: een B-dagtrip (= vervoer + toegangsticket) of goedkoper 

alternatief, individueel of in groepsverband georganiseerd door het OCMW 

 

  •  Initiatief 2: bioscooptickets: 

indien de cliënt binnen de vooropgestelde periode een bezoek brengt aan 

een bioscoop naar keuze, kan hij de tickets voor zijn gezin binnen de 5 

werkdagen bezorgen aan het OCMW van Oosterzele. De kosten van de 

toegangstickets zullen hem teruggestort worden op zijn/haar 

rekeningnummer. 

 

• Initiatief 3: deelname aan een sportevenement (= lidmaatschap per 

gezin,  inclusief de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en 

uitrustingen). 

• Initiatief 4: schoolactiviteiten van sociale, culturele en sportieve aard 

Per kind één schoolactiviteit die rechtstreeks aan de school kan betaald 

worden via factuur. 

 

• Initiatief 5: ten laste nemen lidgeld jeugdbewegingen 

• Initiatief 6: krantenabonnement of abonnement schoollectuur 

De cliënt krijgt de vrije keuze uit een aantal kranten m.n.  

Het Nieuwsblad, Het Laatste nieuws, de Beiaard, De Morgen, Wablieft-

Krant, Zonnestraal, Doremi, Blikopener,…. 

 

• Initiatief 7: informatie- en communicatietechnologie: een gerecycleerde 

computer via hergebruikcentra. 

De toekenning van een bedrag van ten hoogste 100 euro per begunstigde 

voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra. 

 

• Initiatief 8 : Sinterklaasevenement (aankoop speelgoed) 

 

Art. 4: De tussenkomst is beperkt  tot 120 euro per persoon. 

 



Art. 5: De sociale dienst wordt gemachtigd tot het bekend maken van de 

initiatieven aan de doelgroep in een eerste ronde (= bekendmaking met een 

uiterste datum van inschrijving), waarna nieuwe rondes van bekendmaking 

kunnen georganiseerd worden tot uitputting van de subsidie. De 

maatschappelijk werkster wordt verzocht de initiatieven zelf te organiseren en 

uit te werken.  

 
 
Extramurale dienstverlening  
6. PERSONENALARMTOESTELLEN 

toelichting Het OCMW besteedt aandacht aan het maximaliseren van de inkomsten en 
een actie (3.1.2.) uit de meerjarenplanning is een studie uitdoofscenario 
personenalarm toestellen. 

besluit Artikel 1 : Het reglement personenalarmtoestellen wordt vastgesteld. 
Art. 2 : Vanaf 1 september 2014 wordt geen kwartaaltussenkomst meer 
verleend aan de nieuwe gebruikers van de personenalarmtoestellen. 

7. AANVRAGEN BIJKOMENDE UREN DGAT - PRINCIEPSBESLISSING  

toelichting Het OCMW heeft de intentie om samen te werken voor de dienst gezinszorg 
met andere OCMW (’s) omdat we momenteel geen 10 VTE verzorgende 
tewerkstellen (15.360 uren op jaarbasis presteren). Daarnaast vragen we ook 
proactief om het urencontingent uit te breiden vanaf 2015 tot 15.360 uren  
(momenteel 11.850 subsidiabele uren). De officiële aanvraag zal via de 
Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid) gebeuren.  

besluit Enig artikel : Principiële goedkeuring te verlenen voor uitbreiding van het 
urencontingent 2015.  

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
Goedkeuring notulen 
8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 14 JULI 2014 

 
Interne werking 
9. SPORTIEVE , CULTURELE EN EDUCATIEVE PERSONEELSUITSTAP 

 
Sociale dienstverlening  
10. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING 

ART. 60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE 

TERBESCHIKKINGSTELLING GEMEENTE  - BEKRACHTIGING 

11. RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TEWERKSTELLING 

ART. 60 §7- ARBEIDSOVEREENKOMST EN OVEREENKOMST INZAKE 

TERBESCHIKKINGSTELLING GEMEENTE - BEKRACHTIGING 

 
 

Extramurale diensten 
12. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS 

-OVERBEZETTING  2DE KWARTAAL 2014 
-OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (1STE   
KWARTAAL 2014 EN 2DE  KWARTAAL 2014) 

 


