
  

 

 

 

Raad voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021 

Lijst met besluiten en behandelde punten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021. 

 

Openbare zitting 

1.  - Secretariaat - Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 17.12.2020. 

Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 

17.12.2020. 

2.  - Sociale Dienst - Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst contacttracing. 

Het bestuur kiest voor optie 1 voor contacttracing en sluit daarvoor een 

samenwerkingsovereenkomst af met het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

3.  - Secretariaat - Goedkeuren van de samenstelling van het plaatselijke auditcomité Audio. 

 

Sinds september is het gemeentebestuur toegetreden tot de ledenverenigingen van Audio. Op de 

gemeenteraad van september werd het auditcomité volgens de aangepaste statuten van audio 

opgericht. De samenstelling van het auditcomité voor het OCMW wordt aangepast. De samenstelling 

van het auditcomité wordt goedgekeurd.  

4.  - Lokaal Dienstencentrum - Goedkeuren van de jaarplanning 2021 en retributies activiteiten van 

het lokaal dienstencentrum. 

Goedkeuren jaarplanning en retributies activiteiten dienstencentrum voor 2021. 

5.  - Sociale Dienst - Goedkeuren van het gebruikersreglement geharmoniseerde sociale statuten. 

Het gebruikersreglement 'geharmoniseerde sociale statuten' werd goedgekeurd. Hierdoor kan het 

OCMW informatie van de sociale statuten van onze inwoners bekomen met als doel een automatisch 

aanvullend voordeel toe te kennen. 

6.  - Budgetbeheer - Goedkeuren van het jaarverslag basisregistratie instellingen voor 

schuldbemiddeling. 

Jaarlijks dient een basisregistratie te gebeuren van onze dienst budgetbeheer te worden ingediend. 

Het verslag voor 2020 werd goedgekeurd. 

7.  - Sociale Dienst - Goedkeuren van de besteding Federale toelage voedselhulp. 

Het OCMW ontvangt opnieuw een toelage voor voedselhulp. De OCMW-raad keurt de manier van 

besteding goed. 

 

 

 



 

 

8.  - Woningen - Goedkeuren van de indexering van de dagprijs De Aster en De Moestuin. 

De dagprijs voor een serviceflat in De Aster te Oosteeklo en voor een assistentiewoning in De 

Moestuin werd geïndexeerd. Deze bedraagt vanaf 1 maart 2021 19,72 euro per dag voor een flat en 

18,40 euro per dag voor een woning. 

9.  - Sociale Dienst - Goedkeuren van de toetreding tot het ESF 510-project. 

Er wordt een samenwerking aangegaan met OBRA|BAKEN als toeleider en netwerkdeelnemer voor 

het ESF-project 510. 

 


