
 
 
 

 
11 juni 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 19 juni 2012 om 20u30 in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 
10, 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 22 mei 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 
- Jaarverslag 2011 en jaarplanning 2012 samenwerkingsverband vzw VVSG - diensten voor 
onthaalouders  

 
 

 Financiën 
 
 

2. Jaarrekening 2011 en jaarverslag 2011 
Voorstel: vaststelling 
 
 

3. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R.- vorderingsstaat nr.1 
Voorstel: goedkeuring  
 
 

4. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 
Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R.- vorderingsstaat nr. 2 
Voorstel: goedkeuring en betaalbaarstelling 
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5. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 3 
Voorstel: goedkeuring en betaalbaarstelling 
 

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

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

Sociale dienstverlening en extramurale diensten 
 
 

8. Evaluatie Lokaal Sociaal beleid 
 
 

 Interne werking 
 

9. Personeelsuitstap 
Voorstel: goedkeuring 

 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

 
 Goedkeuring notulen 
 
 
10. Notulen besloten zitting 22 mei 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Interne werking 
 
 

11. Mededeling stand van zaken uitbreidingswerken OCMW-gebouw 
 
 
 

 Extramurale diensten 
 
 

12. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een technisch 
beambte schoonmaak (Gesco) m.i.v. 9 juli 2012 voor 6 maanden 
 
 

13. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: bekrachtiging halftijdse aanstelling van een 
verzorgende m.i.v. 1 juni 2012 voor 6 maanden 
 

14. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: bekrachtiging halftijdse aanstelling van een 
verzorgende m.i.v. 1 juni 2012 voor 6 maanden 
 



 
15. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: voltijdse aanstelling van een verzorgende m.i.v.   

1 september 2012 voor 6 maanden 
 
 

16. Dienst voor onthaalouders: stopzetting samenwerkingsverband Carmen De Cock en Vicky Van 
de Sijpe. 
Het samenwerkingsverband stopt omdat de woning wordt verkocht. Het betreft een aparte 
woning, waar de onthaalouders niet in wonen, volledig ingericht voor een 
samenwerkingsverband met de nodige getroffen brandpreventiemaatregelen, enkel dienstig 
voor opvangactiviteit. Mevrouw Vicky Van de Sijpe zal de opvang alleen verder zetten in haar 
eigen woning in Velzeke onder begeleiding van de dienst voor onthaalouders van Oosterzele. 
Voorstel: kennisneming 
 
 
 

 Mededelingen 
 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 


