
 
 
 
16 november 2017 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 28 november om 20u30  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 
bijeengeroepen 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 
onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 

 In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede 
oproeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 

OPENBARE ZITTING 
 
Mededelingen 

 
 
 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 30 OKTOBER 2017 

toelichting  

 
 

Financiën 

2.  BUDGETWIJZIGING 1 - 2017 (EXPLOITATIE) 

toelichting De voorliggende budgetwijziging 1 heeft betrekking op het exploitatiebudget. 
Uit de wijziging blijkt dat het vrijwel uitsluitend gaat om een actualisatie die het 
gevolg is van het uitvoeren van het geplande beleid. 
De wijziging brengt geen verhoging mee van de gemeentelijke toelage. 

voorstel 
besluit 

Enig artikel : De budgetwijziging 1 - 2017 wordt vastgesteld. 

 
 
 

Patrimonium  

3. PACHT – GEWIJZIGDE COËFFICIËNTEN 

toelichting De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Provinciale 
Pachtprijzencommissies en dit per provincie en per landbouwstreek. 
Overwegende dat vanaf het jaar 2017 de pachtprijzen dienen te worden 
vastgesteld overeenkomstig de nieuwe coëfficiënten;  



Voorstel 
besluit 

Enig artikel: De raad stelt de nieuwe pachtprijzen vast. 

 
 
 
 

Interne werking 

4. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK – 1ST EN 2DE KWARTAAL 2017 

toelichting Gelet op De Codex Welzijn op het werk, Titel II, Hoofdstuk 1, Afd.2, Bijlage II 
Inhoud van de maand- of driemaandelijkse verslagen; 
Gelet op de voorliggende verslagen van het 1ste en 2de kwartaal 2017; 
Gelet op het feit dat deze verslagen besproken werden in het Gemeentelijk 
Bijzonder Onderhandelingscomité d.d. 8 november 2017; 
 

voorstel 
besluit 

Enig artikel : Kennisneming van het 1ste en 2de kwartaalverslag 2017. 
 

5. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK - JAARACTIEPLAN 2017 - STAND VAN 
ZAKEN  

toelichting  

voorstel 
besluit 

Enig artikel : Kennisneming van stand van zaken jaaractieplan 2017. 
 

6. GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN 
BESCHERMING OP HET WERK – JAARACTIEPLAN 2018 

toelichting Gelet op De Codex Welzijn op het werk; 
Gelet op het voorliggende jaaractieplan 2018; 
Gelet op het feit dat dit verslag besproken werd in het Gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 8 november 2017; 
 

voorstel 
besluit 

Enig artikel : Kennisneming van het jaaractieplan 2018. 
 

6. ARBEIDSREGLEMENT – GOEDKEUREN ACTUALISATIE 

toelichting Naar aanleiding van de actualisatie van de Rechtspositieregeling, is het 
noodzakelijk om ook het arbeidsreglement aan te passen.  
Gelet op de onderhandelingen gevoerd in het Gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 8 november 2017; 
 

voorstel 
besluit 

Enig artikel : Het geactualiseerde arbeidsreglement wordt  
vastgesteld. 

7. VASTSTELLEN VAN DE FEEST- EN BRUGDAGEN VOOR HET 
OCMW-PERSONEEL -  2018 

toelichting Gelet op de Wet van 4 januari 1974 betreffende de Feestdagen; 
Gelet op de Rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel; 
Gelet op de besprekingen gevoerd in het Gemeentelijk Bijzonder 
Onderhandelingscomité d.d. 8 november 2017; 

Voorstel 
besluit 

Artikel 1  : Akkoord te gaan dat de feestdagen 21 juli en 11 november 2018  
die vallen op een zaterdag of zondag worden toegevoegd aan de verlofuren  
2018 (conform uurroosters). 
Art. 2  : Akkoord te gaan dat op de volgende dagen collectief verlof wordt  
genomen:  
maandag 30 april 
vrijdag 11 mei 
maandagnamiddag 24 december 



maandagnamiddag 31 december 
 

 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 
Goedkeuring notulen 

8. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 30 OKTOBER 2017 

 
 
EXTRAMURALE DIENSTVERLENING 

9. DIENST VOOR ONTHAALOUDERS: GOEDKEURING OPSTART 
KANDIDAAT KINDERBEGELEIDER 

 
 

Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Els De Turck 
voorzitter 

 

 

 

 

 


