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20 februari 2012 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 28 februari 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 26 januari 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 
- Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en 

Provinciale Besturen- Financiën en personeel: Omzendbrief BB 2011/6 betreffende aanvullende 
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2012 van de gemeenten 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest 

 
- Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse 

Rand betreft lokale klachtendiensten 
 

 
 Sociale dienstverlening 

 
2. Warme maaltijden: evaluatie van de bijdragen van de cliënten sedert 1 oktober 2011 

Voorstel: bespreking 

 
3. Verwarmingstoelage: afrekening 2011 

Het bedrag is integraal terug te vorderen van het Sociaal Verwarmingsfonds. 
Voorstel: vaststelling 
 

http://www.ocmwoosterzele.be
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4. Sociaal-culturele participatie: eindverslag en afrekening 2011 
Besluit: vaststelling 
 
 

5. Sociaal-culturele participatie: subsidie 2012 ter bevordering van de maatschappelijke 
participatie en culturele ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s – 
principiële besteding toelage 
Voor de subsidieperiode 2012 zijn er nog geen bedragen bekend gemaakt. 
Besluit: goedkeuring 
 

 
 Personeel 

 
6. Uitbreiding personeelsformatie met 2 VTE verzorgende (dienst voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg)  
De aanwerving van 2 VTE verzorgende is voorzien in het budget 2012. 
Voorstel: principebeslissing 

 
7. Overdracht bevoegdheid aan het Vast Bureau m.b.t. het aanwerven van een voltijds 

maatschappelijk werkster ter vervanging van de titularis die in zwangerschapsverlof  is 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
8. Notulen besloten zitting 26 januari 2012 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

9. Aanvraag van definitieve vermindering van de prestatiebreuk (1/5) van een verzorgende 
Voorstel: goedkeuring 
 
 
 

 Mededelingen 

 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
secretaris  voorzitter 

 

 

 

 


