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19 april 2011 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Wel-
zijn. De zitting vindt plaats op donderdag 28 april 2011 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 aan-
wezige 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 29 maart 2011 
 
2. OCMW-patrimonium: aanstelling architect in het kader van de verde-

re afwerking van het administratief gebouw 
 
Gelet op de besprekingen gevoerd in het Vast Bureau d.d. 16 maart en 19 april 
2011 en gelet op de motivering wordt aan de raad gevraagd over te gaan tot de 
aanstelling van  architect Johan Van Den Driessche, Abscis ontwerpgroep. 

 

3. OCMW-financiën: kwartaalrapportering – 1ste KW 2011 
Het voorleggen van de kwartaalrapportering aan de raad is louter informatief.  

Conform art.167 van het OCMW-decreet rapport de gewestelijk ontvanger min-
stens 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. 
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4. Minder Mobielen Centrale: aanpassing van de kilometervergoeding 
voor de vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale en overlopen 
van het reglement 
Sinds 01/01/2003 krijgen de chauffeurs een kilometervergoeding van 0,27 
EUR/km.  
Door de steeds hogere brandstofprijzen wordt er op vraag van de chauffeurs en 
vanuit de dienst voorgesteld om de kilometervergoeding op 0,30 EUR/km te bren-
gen vanaf 01/05/2011.  
Dit betekent dat de leden 0,03 EUR/km dienen meer te betalen. 

 
5. Visietekst Commissie eerstelijnsgezondheidszorg – Psychiatrische 

zorgverlening in samenwerking met de eerste lijn. Een visie over de 
zorg aan personen met psychiatrische problematiek   
De zorgaanbieders en hulpverleners uit de eerste lijn zijn bezorgd omtrent de 
ontwikkelingen tot reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg in België op 
basis van artikel 107. De commissie Eerstelijnsgezondheidszorg binnen de huis-
artsenvereniging Domus Medica heeft deze bezorgdheid vertaald in een visie-
tekst. 
Zij stelt u deze tekst voor met de vraag in welke mate u deze visie kan onder-
schrijven als eerstelijnsorganisatie of zorgaanbieder. 

 
 
BESLOTEN VERGADERING 
 

 
                        

 
   
                Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
     Secretaris  Voorzitter 
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