Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 14 mei 2019

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, voorzitter
Filip Meirhaeghe, Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, leden
Lesley Jourquin, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Frederik Van Nieuwenhuyze, lid verontschuldigd voor agendapunt 8.

BESLOTEN ZITTING
1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van dinsdag 07 mei 2019 wordt goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in
het kader van haar budgethouderschap, nl.:
• lijsten goedgekeurde aanrekeningen O/2019/49 en O/2019/50 voor een bedrag van 14.625,62
euro

3.

VASTSTELLEN VAN DE AGENDA VOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 MEI 2018
De agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 mei 2019 wordt vastgesteld zoals in bijlage
toegevoegd.

5.

ALGEMENE VERGADERING ETHIAS OP 13 JUNI 2019
Het vast bureau neemt kennis van het schrijven van Ethias dd. 30 april 2019 met betrekking tot de
algemene vergadering op 13 juni 2019 om 10 uur in Square Brussels Convention Centre, Kunstberg te
1000 Brussel.
Deze kennisname, de goedkeuring van de agenda en de aanduiding van een vertegenwoordiger en
plaatsvervanger zullen worden geagendeerd op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van
28 mei 2019.

6.

KENNISGEVING MEDISCHE ONGESCHIKTHEID VAN EEN WERKNEMER
Het vast bureau neemt kennis van de medische ongeschiktheid van een werknemer, vastgesteld door de
arbeidsgeneesheer.

7.

AANPASSEN VAN HET REGLEMENT MET BETREKKING TOT HET TOEKENNEN VAN EEN
MANTELZORGTOELAGE
Het huidige reglement tot toekenning van een mantelzorgtoelage dateert van 1 januari 2004, waardoor
een aanpassing van het reglement zich opdringt. Het aantal dossiers tot toekenning was in 2018 beperkt

tot minder dan 10. Mantelzorgers krijgen een huisbezoek van de maatschappelijk werkster of dienen
hun aanvraag op de sociale dienst in.
De wijzigingen werden in de bijlage in het rood en het groen aangeduid met daarbij telkens een korte
toelichting, waarbij gestreefd werd naar de opmaak van een duidelijker reglement.
BESLUIT
Enig artikel
Het in de bijlage aangepaste reglement tot toekenning van het recht op een mantelzorgtoelage zal ter
goedkeuring aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorgelegd worden.
8.

CRISISOPVANG: GOEDKEUREN VAN NIEUWE WERKWIJZE
In het Vast Bureau van 12 februari 2019 werd beslist om niet toe te treden tot het crisisopvangnetwerk
in de regio, waartoe andere OCMW’s wel aangesloten zijn.
Er werd een alternatieve regeling uitgewerkt met de politiezone. Buiten de kantooruren van de sociale
dienst, zal de politie instaan voor de organisatie van eventuele crisisopvang. Hiertoe zal de woonst in de
Stationsberg 12A verder gebruikt worden.
Naar aanleiding van de nieuwe samenwerking dient een afsprakennota, een verblijfsovereenkomst, een
huishoudelijk reglement en een draaiboek goedgekeurd te worden.
BESLUIT
Enig artikel
De afsprakennota, verblijfsovereenkomst, huishoudelijk reglement en draaiboek voor de crisisopvang
zullen in zitting van 28 mei 2019 aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring voorgelegd
worden.

Namens het vast bureau
JOURQUIN Lesley
algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
voorzitter

