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OPENBARE ZITTING 
 

 
 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 27 JANAURI 2015 
toelichting  
besluit Enig artikel: De notulen van de openbare zitting van 27 januari 2015 worden 

goedgekeurd in de eerstvolgende zitting. 
 
 
 
Interne werking  
2. BESLSSING OM DE SAMENWERKING MET DE GEWESTELIJK 

ONTVANGER STOP TE  ZETTEN M.I.V. 01 MAART 2015 

toelichting Het bestuur wenst vanaf 01 maart 2015 geen beroep meer te doen op de 
diensten van Vlaamse Gemeenschap wegens het feit dat de gemeente 
geopteerd heeft om de functie van financieel beheer door één persoon te laten 
uitoefenen.  

besluit Enig artikel: De samenwerking met de heer Guy Van Goethem, gewestelijk  
ontvanger bij het OCMW Oosterzele, met ingang van 1 maart 2015 stop te  
zetten.  

3. BEHEERSOVEREENKOMST OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK 
GEBRUIK VAN ELKAARS DIENSTEN – UITOEFENEN VAN HET AMBT 
VAN FINANCIEEL BEHEERDER VAN HET OCMW DOOR DE FINANCIEEL 
BEHEERDER VAN DE GEMEENTE 

toelichting Van de lokale besturen wordt verwacht dat ze in een steeds complexer 
wordende omgeving op een performante manier het hoofd bieden aan steeds 
weer nieuwe uitdagingen terwijl de beschikbare middelen schaars worden of 
minstens onder druk komen te staan. De introductie van de beleids- en 
beheerscyclus voor onder meer OCMW’s en gemeentebesturen is hier niet 
vreemd aan. Aansluitend hierop is het een evidente stap om geïntegreerd 
samen te gaan werken tussen gemeente en OCMW: de (financiële) middelen 
komen grotendeels uit dezelfde pot, de klanten zijn dezelfde burgers, 
verenigingen en/of ondernemingen die woonachtig zijn in dezelfde gemeente.  



Een eerste concrete maatregel die moet leiden tot een samenwerking op vlak 
van de ondersteunende diensten is het werken met een gemeenschappelijke 
financieel beheerder.  
 

besluit  Artikel 1: De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW van 
Oosterzele over het gemeenschappelijke gebruik van elkaars diensten, zoals 
toegevoegd als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 
Ar. 2: De beheersovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2015. 
Art.3: In toepassing van artikel 75, §3 en artikel 271 van het OCMW-decreet 
zal de financieel beheerder van de gemeente tegelijk het ambt van financieel 
beheerder van het OCMW uitoefenen. 
 

 
Sociale dienstverlening  
4. UNIEK VERSLAG 
toelichting De OCMW’s hebben voortaan toegang tot de toepassing Uniek Verslag. Dit is  

de enige manier waarop zij hun jaarverslagen Participatie en sociale activering, 
huurwaarborgen, personeelskosten, sociale fondsen gas- en elektriciteit voor 
het bekomen van subsidies kunnen indienen. 
Dat de rechtvaardiging van deze subsidieperiode dient ingegeven te worden in 
een web applicatie “uniek verslag” voor 28 februari 2015. 

besluit Enig artikel: Kennisneming van het uniek verslag. 
 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 
5. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 27 JANUARI 2015 
toelichting  
Voorstel 
besluit 

 Enig artikel: De notulen van de besloten zitting van 27 januari 2015 worden  
 goedgekeurd in de eerstvolgende zitting. 

 
 
D1. GEZAMENLIJKE AANKOOP MET DE GEMEENTE VAN DIENSTWAGENS 
 
D2.  HUUR VERVANGWAGEN KLUSJESDIENST 

 
 
D3.  DIENST GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG: VERLENGING 

HALFTIJDSE AANSTELLING VAN EEN TECHNISCH BEAMBTE 
SCHOONMAAK ( GESCO) – CONTRACT BEPAALDE DUUR 

 
 
 
Extramurale dienstverlening 
6. ORGANISATOR GEZINSOPVANG: STOPZETTING ONTHAALOUDER  

VANAF 31 MAART 2015 

 
 


