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06 augustus 2010 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 16 augustus 2010 om 18u 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 22 juni 2010. 

2. OCMW- financiën: kwartaalrapportering – 2de  KW 2010 

Het voorleggen van de kwartaalrapportering aan de raad is louter informatief.  
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapport de gewestelijk ontvanger 
minstens eenmaal per jaar aan de raad. Dit rapport omvat minstens een overzicht 
van de thesaurietoestand, de liquiditeitenprognose, de beheerscontrole, alsook de 
evolutie van de budgetten. 
 

3. Dienst warme maaltijden: toepassing van de gunning beperkte 
offerteaanvraag: leveren van warme maaltijden aan huis – gunning 
opdracht 

Gelet op de raadsbeslissing van 22 juni 2010 waarbij als wijze voor het gunnen de  
beperkte offerteaanvraag werd gekozen en de voorwaarden ervan werden 
vastgesteld.  
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4. Goedkeuring overeenkomst ‘collect & stamp’ tussen  De Post NV en 
het OCMW Oosterzele 
 
De overeenkomst met Servipost wordt stopgezet. 
Bpost heeft een nieuwe dienst ‘collect & stamp’ opgestart voor het ophalen en 
frankeren van de dagelijkse zendingen. 
Het contract ligt ter inzage in de raadzaal. 
Op basis van het huidig verbruik, wordt een Business contract voorgesteld. 
Er is geen financiële meerkost t.o.v. het vorige Servipostcontract (berekend op 
basis van 3 maanden servipostfacturen). 
  
 

BESLOTEN VERGADERING 
 
5. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 22 juni 2010 

6. Dienst Onthaalouders: schorsen opvang en gerechtelijk vervolgen  

7. Dienst Onthaalouders: schorsen opvang en gerechtelijk vervolgen  
 

8. Dienst Onthaalouders: gerechtelijk vervolgen  

9. Dienst Onthaalouders: gerechtelijk vervolgen 

10. Dienst Onthaalouders: overbezetting twee opeenvolgende kwartalen 
bij onthaalouders - kennisname 
 

11. Mededelingen en documenten ter inzage. 
                        
 

 
 

   
                Marijke De Meyer     Hilde De Sutter 
     Secretaris     Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


