
 
 

19 februari 2010  
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
De zitting vindt plaats op maandag 01 maart 2010 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. 

 
 
      DAGORDE,   
 
 OPENBARE VERGADERING 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 januari 2010 

2. OCMW-dienstverlening: eindverslag en afrekening in het kader van het ko-
ninklijk besluit van 10 september 2009 houdende toekenning van een subsi-
die aan OCMW’s ter bevordering van de maatschappelijke participatie en 
culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening 
van OCMW’s – periode 01 mei 2009 tot en met 31 december 2009– vast-
stelling. 

3. OCMW-dienstverlening: software Digitaal Sociaal Huis offerte 2009/3335 - 
goedkeuring.  

 
4. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het 

werk - 4de kwartaalverslag 2009 – kennisname.   

 

5. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het 
werk – jaaractieplan 2010 – goedkeuring. 

 

6. Huisvesting: huren woning Lange Munte 57 – goedkeuring.   
   
 
   

                Marijke De Meyer Hilde De Sutter 
 

     Secretaris Voorzitter 

 
Dagorde OCMW-raadszitting Oosterzele van maandag 01-03-2010 1 / 1 


	2. OCMW-dienstverlening: eindverslag en afrekening in het kader van het koninklijk besluit van 10 september 2009 houdende toekenning van een subsidie aan OCMW’s ter bevordering van de maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s – periode 01 mei 2009 tot en met 31 december 2009– vaststelling.

