
 
 
 
11 december 2017 
 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op woensdag 20 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. 
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OPENBARE ZITTING 
 
 
 
Mededelingen 

 
 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 28 NOVEMBER 2017 
toelichting  

 
 
Financiën 
2. VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE BEDRAGEN VAN DE 

PRESENTIEGELDEN VOOR DE OCMW RAADSLEDEN 
toelichting Aan de raad wordt gevraagd om de nieuwe bedragen van de presentiegelden 

voor de OCMW raadsleden, na indexering per 01.06.2017, naar analogie met 
de bedragen van de gemeenteraad, vast te stellen.  

3. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 
toelichting Naast de wettelijke verplichting waarbij het financieel evenwicht alleen kan 

aangetoond worden als de jaarrekening van het voorlaatste financieel 
boekjaar (2016) voorafgaande aan het financieel boekjaar waarop het budget 
van het OCMW betrekking heeft (2018) vastgesteld is door de raad en 
verwerkt is in het meerjarenplan, moet het meerjarenplan bovendien 
voorkomen omwille van het feit dat de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn 
aangepast. 



4. BUDGET 2018 
toelichting Het budget moet passen in het meerjarenplan als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 
-de beleidsdoelstellingen van het budget 2018 overeenstemmen met de 
beleidsdoelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019; 
-het resultaat op kasbasis is groter dan nul; 
-de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de 
autofinancieringsmarge in de meerjarenplanning. 

 
 
 
Interne werking 
5. RAAMOVEREENKOMST “POSTDIENSTEN VLAAMSE LOKALE 

BESTUREN” VAN VVSG VZW - GOEDKEURING 
toelichting Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 

oktober 2017 om de interesse van het OCMW tot toetreding tot een 
aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor 
diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om 
bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG 
vzw mee te delen; 
Aan de OCMW-raad wordt nu gevraagd om effectief toe te treden tot het 
raamcontract. 

6. GOEDKEUREN VAN ENGAGEMENTSVERKLARING BIJ DE AANVRAAG 
VAN EEN EERSTELIJNSZONE PANACEA (ZOTTEGEM, BRAKEL, 
LIERDE, HERZELE, SINT-LIEVENS-HOUTEM EN OOSTERZELE) 

toelichting Onder impuls van Vlaams minister Jo Vandeurzen wenst Vlaanderen over te 
gaan tot de reorganisatie van het eerstelijnszorglandschap. Twee principes 
staan voorop bij deze reorganisatie. 
1. De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in. 
2. Het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden. 
De Vlaamse Regering start dit hervormingstraject met een oproep voor de 
vorming van eerstelijnszones. Zo komen er een 60-tal in Vlaanderen. De 
gemeenten zijn verplichte partners, samen met heel veel actoren uit de 
gezondheids- en welzijnssector. Een eerstelijnszone moet een 
aaneengesloten gebied bestrijken met 75.000 tot 125.000 inwoners. 
Voorstellen tot vorming van eerstelijnszones kunnen ingediend worden tot 
uiterlijk 31 december 2017. Partners in deze samenwerking zijn de lokale 
actoren, diensten gezinszorg, oppasdienst, woonzorgcentra, etc.. De 
Huisartsenkring Panacea vzw heeft de uitwerking van dit voorstel samen met 
de betrokken lokale besturen en OCMW’s een actieve rol in opgenomen in dit 
proces. Tijdens een laatste denkoefening komt het voorstel om een 
eerstelijnszone rond Zottegem af te bakenen, met als partnergemeenten 
Brakel, Lierde, Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Oosterzele. Dit is de regio 
die samenvalt met de afbakening van de Huisartsenkring Panacea vzw en 
Huisartsenwachtpost Panacea vzw (98.974 inwoners). 

7. LOGO+ GEZOND – KALENDER 2018 
toelichting Deze kalender is opgemaakt i.s.m. Logo Gezond+ en kadert binnen het  

actieplan sensibiliseren en creëren van mogelijkheden voor ouderen om  
zolang mogelijk zelfstandig en gezond thuis te kunnen blijven wonen.   

8. AKTE MINNELIJKE ONTEIGENING WONINGEN WINDEKEKOUTER 60-62 
toelichting Het OCMW werd machtiging verleend tot onteigening onroerend goed 

gelegen te Oosterzele, 1ste afdeling, Sectie C, nr. 491K en nr. 491P/deel, met 
het oog op de opvang van asielzoekers en voor noodwoningen. 



Het ontwerp van akte is opgemaakt door de heer Mick Rosseel, adviseur - 
commissaris bij het Federaal aankoopcomité. 

 
 
 
Sociale dienstverlening 
9. MINIMALE LEVERING AARDGAS VAN 1 NOVEMBER 2017 TOT 31 

MAART 2018 
toelichting Wie geen geld heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden, kan vanaf 1 

november opnieuw terecht bij de meeste OCMW's voor een specifieke 
financiële steun, de zogenaamde minimale levering aardgas. De regeling blijft 
facultatief: het OCMW beslist zelf of het in dit systeem stapt.  Afhankelijk van 
het type woonst en het energietarief varieert de financiële steun. De 
netbeheerder betaalt 70% van de steun terug aan het OCMW; de overige 
30% neemt het OCMW doorgaans zelf ten laste. Het OCMW kan 
voorwaarden verbinden aan deze hulpverlening. 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 
10. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 28 NOVEMBER 2017 

 
 
Financiën 
11. ONINBARE VORDERINGEN 

 
 
 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Els De Turck 
voorzitter 

 
 
 

 


