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10 december 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 18 december 2012 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. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting 20 november 2012. 

Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 Mededelingen 
 
- Omzendbrief BZ 2012/3 Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams 
minister van bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand  
betreffende vermindering van de plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de  
Vlaamse Beleidsprioriteiten. 
 

 
 Financiën 

 
 

2. Budgetwijziging 2012 exploitatie en investeringen. 
Voorstel: vaststelling. 
 
 

3. Budget 2013  exploitatie en investeringen. 
Voorstel: vaststelling. 
 
 

4. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R.- vorderingsstaat nr.10. 
Voorstel: goedkeuring. 

http://www.ocmwoosterzele.be
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5. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 10 bis. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 

6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
ereloon architect (schijf 6) factuur VF12/0387 8.098,55 euro, incl. BTW. 
Voorstel: goedkeuring 
 

7. ICT: abonnement hosted monitoring Windows Servers prijsopgave Cevi offertenummer 
2012/2995. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 
 

 Interne werking 
 

8. Personeel: vervangingsdagen feestdagen in 2013. 
Voorstel: goedkeuring. 

 
 

 Extramurale diensten 

 
9. Sociale dienst: samenwerkingsovereenkomst schuldbemiddeling tussen het OCMW Gent en 

het OCMW Oosterzele. 
Voorstel: goedkeuring. 

 

 
10. Dienst voor onthaalouders: nieuw geformuleerde procedure: beschrijving hoe de visie op het 

aanbieden van het pedagogisch klimaat aan de kinderen wordt toegepast (Besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 februari 2011 houdende de voorwaarden inzake erkenning en 
subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, artikel 3). 
Als dienst dienen wij een nieuw kwaliteitsboek uit te schrijven in navolging van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 6 mei 2011 tot regeling van het kwaliteitsbeleid in de erkende 
kinderopvangvoorzieningen. 
Voorstel: goedkeuring. 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

 
 Goedkeuring notulen 
 
 
11. Notulen besloten zitting 20 november 2012. 

Voorstel: goedkeuring. 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal. 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 
 


