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18 februari 2008  
 
Aan de raadsleden 

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

 
op maandag 25 februari 2008 om 20.30 uur in de raadzaal van het OCMW, 
Gootje 2,  9860 Oosterzele. 
 
De heer Serge Dierinck business consultant Hexacom NV geeft voor de 
vergadering (30min) toelichting over punt 2. 
 
 
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 28 januari 2008. 

2. Update telefooncentrale i.s.m. de gemeente – goedkeuring. 

3. Advies Lokaal Overleg Kinderopvang ( LOK) over het Lokaal Sociaal Be-
leidsplan (kinderopvang).  

4. Goedkeuring gezamenlijke aankoop door de gemeente, OCMW en politie-
zone van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de 
openbare verlichting. 

5. Instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit 
door de gemeenten, OCMW’s en politiezones voor hun gebouwen en instal-
laties en de openbare verlichting – kennisname beslissing College. 

6. Procedure,  toewijscriteria en verblijfsovereenkomst noodwoningen  - goed-
keuring. 

  
 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 
7. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 28 januari 2008. 
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8. Brief Kind en Gezin  - kennisname. 

9. Aanstelling van een maatschappelijk werk(st)er ter vervanging van een 
personeelslid afwezig wegens ziekte. 

10. Overbezetting dienst Onthaalouders – goedkeuring. 

11. Bekrachtiging aanstelling van een gesubsidieerde contractuele technisch 
beambte schoonmaak met halftijdse prestaties ter vervanging van een per-
soneelslid afwezig wegens ziekte – goedkeuring. 

12. Bekrachtiging aanstelling van een gesubsidieerde contractuele technisch 
beambte schoonmaak met halftijdse prestaties ter vervanging van een per-
soneelslid in loopbaanhalvering – goedkeuring. 

13. Aanvraag loopbaanvermindering (1/5), maatschappelijk werkster - goed-
keuring. 

14. Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende perso-
neelsleden ingevolge doorschuiven in de functionele loopbaan. 

15. Tijdelijke aanstelling (¼) van OCMW-secretaris in het OCMW Zwalm ter 
vervanging van OCMW-secretaris in zwangerschapsverlof. 

16. Mededelingen en documenten ter inzage. 

 
        

   

                        
        

   
                Marijke De Meyer Hilde De Sutter 
     Secretaris Voorzitter 

 
 
 
 
 


