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3 december 2015 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 15 december om 20.00 uur  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 bijeengeroe-
pen 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 onderwer-
pen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede op-
roeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 Mededelingen 

 
 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 24 NOVEMBER 2015 

toelichting  

Voorstel 
besluit 

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 

 
 
 Interne werking  

 VASTSTELLEN VAN DE FEEST- EN BRUGDAGEN VOOR HET 

OCMW-PERSONEEL -  2016 

toelichting Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen; 

Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 

 

3. RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL  

toelichting Op de gemeenteraad van 16 december zullen de wijzigingen aan de Rechtspositie-
regeling van het gemeentepersoneel geagendeerd worden. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd advies te verlenen in toepassing van art.270,§1, 
1° van het gemeentedecreet. 

 

 Financiën 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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4. AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2019 

toelichting Naast de wettelijke verplichting waarbij het financieel evenwicht alleen kan 
aangetoond worden als de jaarrekening van het voorlaatste financieel boek-
jaar (2014) voorafgaande aan het financieel boekjaar waarop het budget van 
het OCMW betrekking heeft (2016) vastgesteld is door de raad en verwerkt is 
in het meerjarenplan. 

Bovendien moet het meerjarenplan voorkomen omwille van het feit dat de 
gemeentelijke bijdrage  en de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn aangepast. 

5. BUDGET 2016 

toelichting Het budget moet passen in het meerjarenplan als aan de volgende voorwaar-
den is voldaan: 

-de beleidsdoelstellingen van het budget 2016 overeenstemmen met de be-
leidsdoelstellingen zoals voorzien in het meerjarenplan 2014-2019; 

-het resultaat op kasbasis is groter dan nul; 

-de autofinancieringsmarge in het budget is gelijk aan de autofinancierings-
marge in de meerjarenplanning. 

 
 
 Sociale dienstverlening 

6. OPVANG VLUCHTELINGEN  

toelichting Stand van zaken: ter zitting 

 

7. SOCIALE TOELAGEN  

toelichting De sociale toelages, zoals ze waren in 2014, werden stopgezet op de raad 
van 16 december 2014 (vanaf 1 januari 2015).  Een nieuw reglement zal wor-
den uitgewerkt dat verzoenbaar is met de doelstellingen en financiële midde-
len van het OCMW. 

Gelet op het oude reglement en de bespreking op het vast bureau  

dd. 5 november 2015 voor een nieuw reglement. 

Bespreking van de nieuwe sociale toelages: ter zitting 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 

 Goedkeuring notulen 

8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 24 NOVEMBER 2015 

toelichting  

 
 
 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
Els De Turck 
voorzitter 


