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13 mei 2011 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 24 mei 2011 om 21u 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 ZITTING 
 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 28 april 2011 
 
2. OCMW-patrimonium: aanpassingen ereloonovereenkomst architect 

in het kader van de afwerking, aanpassings- en uitbreidingswerken 
administratief gebouw OCMW - bekrachtiging 

 
 

 
3. OCMW-patrimonium: bespreking schetsontwerp in het kader van de 

afwerking, aanpassings- en uitbreidingswerken administratief 
gebouw OCMW  
Architect Johan Van Den Driessche geeft uitleg bij het schetsontwerp. 

 

 

4. OCMW-financiën: besluit van de provinciegouverneur betreffende de 
jaarrekening 2009 van het OCMW Oosterzele - kennisname 
Gelet op het besluit van de Provinciegouverneur van 27 april 2011 houdende 
vaststelling van de jaarrekening 2009. Overeenkomstig het artikel 90 §2 van de 
OCMW-wet kan de raad bij de Vlaamse Regering beroep instellen tegen deze 
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beslissing binnen een termijn van dertig dagen ingaande de dag na het versturen 
van dit besluit.  
In zijn eerstvolgende vergadering na het verstrijken van de hierboven vermelde 
termijn, verleent de raad kwijting aan de gewestelijke ontvanger over de afgelegde 
rekening. 

 
 

5. Sociale dienst: principiële goedkeuring creatie nieuwe plaatsen LOI’s 
Sinds de asielcrisis van 2008 zijn er diverse maatregelen genomen om het 
opvangnetwerk optimaal te beheren en uit te breiden. Zowel de noodopvang in de 
reguliere opvangcentra als de kazernes zijn echter opnieuw verzadigd door een 
aanhoudende groei van asielaanvragen en de lange behandelingstermijnen van 
de asielprocedure. Fedasil wenst nogmaals beroep te doen op de OCMW’s om 
samen het hoofd te bieden aan deze opvangcrisis. 
In de eerst plaats wil het Agentschap met deze oproep een nieuwe golf van niet-
toewijzingen en de daarmee gepaard gaande overgang op financiële steun 
vermijden. Beide zaken plaatsen immers een grote last op Fedasil en de OCMW’s 
en gaan voorbij aan het wettelijke vastgelegde principe van materiële hulp voor 
asielzoekers. 
Samen met Fedasil zijn er door de OCMW’s immers alleen in 2011 reeds 353 
nieuwe opvangplaatsen geopend, 599 bijkomende plaatsen zitten reeds in 
opbouw, en openen binnen afzienbare tijd. 

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 

 
                        

 
   
                Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
     Secretaris  Voorzitter 
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