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7 november 2008 
 
Aan de raadsleden 9 raadsleden   

 
We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

 
op dinsdag 18 november 2008 om 19u30 in de raadzaal van het OCMW, 
Gootje 2,  9860 Oosterzele. 
 
Artikel 32: De raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités mo-
gen alleen beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van hun zitting hebbende leden 
aanwezig is. Zij kunnen echter, indien zij tweemaal bijeen geroepen werden zonder dat het ver-
eiste aantal leden is opgekomen, na een tweede en laatste bijeenroeping, geldig beraadslagen en 
beslissen welk ook het aantal der aanwezige leden zij, over de onderwerpen die voor de derde 
maal op de agenda staan. De tweede en de derde bijeenroeping moet geschieden overeenkom-
stig de voorschriften van artikel 30 en er moet vermeld worden dat de bijeenroeping voor de 
tweede of de derde maal geschiedt. Bovendien moet de derde bijeenroeping de tekst van de eer-
ste twee leden van het onderhavig artikel woordelijk herhalen. 

 
 
      DAGORDE,   
 
 
 OPENBARE VERGADERING  

   
1. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 21 oktober 2008. 

2. Vaststellen budgetwijziging 1 – exploitatiebudget 2008. 

3. Vaststellen budget 2009. 

4. Verlenging huurovereenkomst tussen CVBA Merelbeekse Sociale Woningen en 
OCMW Oosterzele inzake de noodwoning gelegen, Pastorieberg 1 D, Oosterzele – 
goedkeuring. 

5. Verlenging huurovereenkomst tussen CVBA Merelbeekse Sociale Woningen en 
OCMW Oosterzele inzake de noodwoning gelegen, Korenbloemstraat 35, Oosterzele 
– goedkeuring. 

6. Aanpassing van de verblijfsovereenkomst van korte duur m.b.t. de noodwoningen – 
goedkeuring.  

7. Samenwerkingsafspraken tussen OCMW Oosterzele en de Merelbeekse Sociale 
Woningen – goedkeuring. 

8. Plaatsen van centrale verwarming in de kelderverdieping – goedkeuring. 

9. OCMW-dienstverlening: sociale toelage - mantelzorg –goedkeuring. 

10. OCMW- dienstverlening: sociale toelage - personen met een inkomensgarantie - 
goedkeuring. 

11. OCMW-dienstverlening: sociale toelage - 66% gehandicapt  of minstens 1 jaar 66 % 
arbeidsongeschiktheid - goedkeuring. 

12. OCMW-dienstverlening: sociale toelage - leefloongerechtigden - intrekking. 
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13. OCMW-dienstverlening: financieel ondersteunen van vaccinatie tegen baarmoeder-
halskanker bij vrouwen tot 18 jaar in het kader van een jaarlijks uit te voeren preven-
tiecampagne - goedkeuring. 

14. Stand van zaken Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 -2013 – kennisname. 

 
    

    
     
   
                Marijke De Meyer Hilde De Sutter 

 
     Secretaris Voorzitter 


