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05 juli 2014 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op maandag 14 juli 2014 om 20u15  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 bepa-
lingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 

OPENBARE ZITTING 

Mededelingen
 

 
Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN  OPENBARE  ZITTING  03  JUNI  2014 

toelichting  

 

Financiën 

2. MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2014 - KENNISNEMING DOOR 
GOUVERNEUR  

toelichting De gouverneur meldt op basis van de beschikbare gegevens kennis genomen 
te hebben van het besluit d.d. 17 december 2013 van de raad voor maat-
schappelijk welzijn houdende vaststelling van het meerjarenplan  

2014-2019 en het budget 2014. 

3. KWARTAALRAPPORT:  2de  KWARTAAL 2014  

toelichting Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de gewes-
telijk ontvanger rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad; 
Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en bijge-
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volg enkel op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert. 

Overwegende dat men in dit rapport een overzicht van de budgetten per be-
leidsdomein terugvindt,  zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de mate 
van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand betref-
fende het kwartaal aan bod en wordt er een overzicht gegeven van de belang-
rijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan. Tot slot wordt er stil gestaan bij 
de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen). 

4.  BELEIDSDOELSTELLINGEN  2014 – STAND  VAN  ZAKEN 

toelichting De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de 
meet- en rapportsystemen en stuurt bij waar nodig is. Belangrijk is dat op re-
gelmatige basis de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en het budget 
worden opgevolgd. 

 
Patrimonium 

5. PACHTOVERDRACHT 

toelichting  

6. ONTEIGENING  WONINGEN  WINDEKEKOUTER 

toelichting De geplande onteigening betreft 2 woningen eigendom van de Regie der Ge-
bouwen, en dient om een minnelijke verkoop aan de onteigende overheid mo-
gelijk te maken zodat er kan worden afgeweken van het principe van de open-
bare verkoop door openbare besturen. 

Het openbaar onderzoek gebeurt in principe door de onteigende instantie, 
maar het is juridisch mogelijk om dit onderzoek door het gemeentebestuur te 
laten uitvoeren. 

 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
Goedkeuring notulen 

7. NOTULEN  BESLOTEN  ZITTING  03  JUNI  2014 

toelichting  

 
 
 

 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
Marijke De Meyer  Els De Turck 
secretaris  voorzitter 


