2016

[ OraM
OCMW-raadsagenda Merksplas
Op woensdag 17 augustus 2016 om 20.00 uur vergadert de
Merksplasse OCMW-raad in de raadzaal van het Sociaal Huis
(ingang zijkant = kant Kerkstraat) .
Je bent van harte uitgenodigd het openbare gedeelte bij te wonen.
Een stoel staat er voor je klaar.
De volgende OCMW-raden in 2016 zijn op 21 september, 12 oktober,
16 november en 21 december. Steeds op woensdag om 20.00 uur in de
raadzaal van het Sociaal Huis.

i

v.u.
Lutgarde Schuermans - OCMW-secretaris
014 63 94 80 - sociaalhuis@merksplas.be

Josée Van Aert, Markt 11,
2330 Merksplas
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Openbare vergadering
1. Goedkeuring verslag vergadering 15/06/2016 – openbaar gedeelte
De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 15/06/2016 – openbaar gedeelte
goed te keuren.

2. Budgetwijziging 1 2016
Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de budgetwijziging 2016 nr. 1 goed te keuren.
De wijzigingen hebben o.m. betrekking op:








Aanwerving maatschappelijk werker bepaalde duurtijd
Aanpassing van het budget van de studie armoedeproblematiek van eenoudergezinnen
Kosten ereloon advocaat
Bijkomende investeringen in de bejaardenwoningen
Verwerking resultaat rekening 2015
Actualisering ramingen
…

en kunnen met interne verschuivingen worden opgevangen, zodat niet aan de gemeentelijke bijdrage
moet worden geraakt.
3. Participatie aan de dienstverlenende vereniging IOK – goedkeuring
Aan de OCMW’s van Welzijnszorg Kempen wordt de mogelijkheid geboden om toe te treden tot IOK.
Concreet houdt deze participatie in dat nieuwe vennoten deelnemer worden van IOK met 10 Caandelen met een nominale waarde van 25 euro. Op deze manier wordt het mogelijk om gebruik te
maken van de dienstverlening van IOK (bijv. groepsaankopen, juridische dienstverlening,
dienstverlening binnen de gemeenschappelijke preventiedienst ….) tegen een kostenverdeling op basis
van forfaitaire parameters.
4. Toetreding door OCMW Merksplas tot het aanbod van psychologische ondersteuning
vanuit het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen en keuze module per
01/01/2017 – principiële goedkeuring
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen biedt de mogelijkheid om via hun
organisatie psychologische ondersteuning te organiseren op het plaatselijke OCMW. Het gaat hier om
een laagdrempelig aanbod aan psychologische ondersteuning voor sociaal-financieel kwetsbare
cliënten enerzijds, anderzijds over ondersteuning van de OCMW-medewerkers door een rechtstreeks
contact met de psycholoog in een werkcontext van de OCMW-medewerker. OCMW Merksplas zou
graag intekenen op dit aanbod ten belope van 4 uur aanwezigheid per 2 weken van een psycholoog
op de sociale dienst.
5. Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques vanaf 01/01/2017 – goedkeuring
Vanaf 01/01/2017 worden de maaltijdcheques voor het OCMW-personeel verhoogd naar het wettelijke
maximum van 8 euro. Hiervoor moet echter de rechtspositieregeling gewijzigd worden. De OCMW-raad
wordt gevraagd deze wijziging in de rechtspositieregeling goed te keuren.
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Openbare vergadering
6. Sociale Maribel – goedkeuring aanvraag
In het kader van de tax-shift werden de middelen waarover het Fonds Sociale Maribel van de
Overheidssector kan beschikken en die aangewend kunnen worden voor de realisatie van bijkomende
tewerkstelling in de non-profit sector, aanzienlijk verhoogd voor het jaar 2016. OCMW Merksplas wil
een aanvraag indienen voor 2 voltijdse plaatsen (maatschappelijk werker/administratieve
ondersteuning). Het Fonds zal na 31/08/2016 beslissen of deze plaatsen al dan niet worden
toegekend.
7. Varia - rondvraag
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