
 
 
 
5 december 2016 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 13 december om 20u30  in de raadzaal van het OCMW, Gootje 2,  
9860 Oosterzele. 
 

 Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de 
meerderheid van de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn 
aanwezig is.  De raad voor maatschappelijk welzijn kan echter, als hij eenmaal 
bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de 
onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

 In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
Mededelingen 

 
 
De heer Peter Dendooven, projectleider Zorgband Leie en Schelde, is uitgenodigd om 
toelichting te geven over de zorgvereniging. 
 
 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 16 NOVEMBER 2016 

toelichting  
 
 
Financiën 
2. KWARTAALRAPPORT: 3DE  KWARTAAL 2016  
toelichting Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de 
financieel beheerder 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. 
In eerste instantie vindt men in dit rapport een overzicht van de budgetten per 
beleidsdomein terug, 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.  Tot slot wordt er stil 
gestaan bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 



 
Interne werking 
3. VASTSTELLEN VAN DE FEEST- EN BRUGDAGEN VOOR HET 

OCMW-PERSONEEL -  2017 
toelichting Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen; 

Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 
4. ZORGBAND LEIE & SCHELDE – SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN 

VISIETEKST 
toelichting Gelet op de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en visietekst. 

Aan de raad wordt gevraagd om de tekst goed te keuren of niet goed te keuren 
en niet verder deel te nemen aan de onderhandelingen.  

 
5. TOEKENNING ECOCHEQUES 2017 – PRINCIPIELE GOEDKEURING 

toelichting Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de 
social profit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4). Met dit 
akkoord willen de sociale partners, in navolging van de private sector, inzetten 
op een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen 
gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel in deze diensten. 
We hebben de aanvraag ingediend voor de restmiddelen VIA4 koopkracht 
(verhoging van de koopkracht van de individuele medewerkers). 
Het OCMW Oosterzele ontvangt een bedrag van € 4.195,43 dat wordt 
uitbetaald in de loop van april 2017.  
Het college besliste vorig jaar om met deze middelen ecocheques te geven 
aan het gemeentepersoneel. 
 

6. AANSTELLING HELPDESKMEDEWERKER VOOR GEMEENTE EN OCMW 

toelichting  
 
 
 
Extramurale dienstverlening 
7. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ORGANISATOR EN 

KINDERBEGELEIDER SUI GENERIS STATUUT 
toelichting De samenwerkingsovereenkomst is de basis voor de verbintenis tussen  

organisator en kinderbegeleider. Het is dan ook van groot belang dat de  
specificiteit van het sociaal statuut hierin duidelijk naar voor komt zodat dit  
document niet kan beschouwd worden als een arbeidsovereenkomst. 
N.a.v. de gewijzigde regelgeving is het modeldocument aangepast  
aan de nieuwe bepalingen van het Decreet en de daaruit voortvloeiende  
uitvoeringsbesluiten. 
 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 
8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 16 NOVEMBER 2016 

 
  



 
Extramurale dienstverlening 
9. ORGANISATOR GEZINSOPVANG: KENNISGEVING DATUM 

STOPZETTING KINDERBEGELEIDER  
 
 
Sociale dienstverlening 
10. STOPZETTING TEWERKSTELLING ART. 60 § 7  

 

 
 
 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Els De Turck 
voorzitter 

 
 
 


