
ons kenmerk: 1190 datum 12-6-2019 

Geachte raadsleden 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u voor de eerste maal 
uit te nodigen tot het bijwonen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn op donderdag 20 juni 2019 aansluitend aan de vergadering van de 
gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis van Dorp 1, 9860, Oosterzele, met 
onderstaande agenda 

In opdracht, 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei
2019

De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder 
de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 
277 en 278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de 
vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige 
vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden 
gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en de algemeen directeur. 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Zitting van 20 juni 2019 
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2. Goedkeuren van hernieuwing samenwerkingsprotocol Huurdersbond Oost-
Vlaanderen vzw en OCMW Oosterzele 

In juli  vervalt het jaarlijks collectief  lidmaatschap.   

Het vernieuwd aangepast samenwerkingsprotocol is terug te vinden als bijlage. 

 

Waarom dit protocol ?  

Sinds vorig jaar zijn er nieuwe regelgevingen m.b.t. de wet op de privacy, een nieuwe 
interne regeling voor koepelorganisaties en zijn de tarieven, die heel lang onveranderd 
bleven, lichtjes verhoogd van 50 naar 60 euro voor 5 doorverwijsbrieven en van 100 naar 
120 euro voor 10 brieven.  

 

Met deze doorverwijsbrieven kunnen huurders gratis een jaar lid zijn. Verder kunnen wij 
gebruik van deze  dienstverlening, met name onbeperkt telefonisch advies en 4x per jaar 
ontvangen wij het magazine. 

 

Aan de raad wordt gevraagd om een hernieuwing van het samenwerkingsprotocol af te 
sluiten. 

Er wordt gekozen voor een afname van 10 doorverwijsbrieven ten bedrage van 120 euro.  

3. Raad en Commissies – Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de 
OCMW raad van Oosterzele  

In toepassing van artikel 38 en 74 van het decreet lokaal bestuur dient de raad bij de 
aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk reglement vast te stellen waarin 
aanvullende maatregelen worden opgenomen in verband met de werking van de raad.  

Aan de OCMW raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

4. Goedkeuren van ‘toekenning startpremie aan beginnende onthaalouders’  

Door het uitblijven van een volwaardig statuut voor de onthaalouders starten er de 
laatste jaren in het algemeen minder nieuwe onthaalouders. 

Het is de bedoeling om kwaliteitsvolle kinderopvang te stimuleren, het 
kinderopvangaanbod (inkomensgerelateerd) uit te breiden en het aanbieden van 
kinderopvang in Oosterzele aantrekkelijk te maken. 

Bovendien willen we alles in het werk stellen om nieuwe onthaalouders aan te trekken. 

Om de opvangomgeving kindvriendelijk te maken (aankoop speelgoed en materiaal) 
wordt voorgesteld om beginnende onthaalouders een startpremie van € 500 toe te 
kennen.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

5. Goedkeuren van het charter “Generatie Rookvrij”  

Wij verwijzen naar het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van  

28 maart 2019 waarbij de gemeente Oosterzele het charter gezonde gemeente voor de 
bestuursperiode 2019 – 2024 heeft vernieuwd en verder werk zal maken van een 
samenhangend gezondheidsbeleid. 
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- De doelstelling is te streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt 
geboren, rookvrij kan opgroeien. In 1ste instantie door zoveel mogelijk omgevingen rookvrij te 
maken zodat kinderen ook niet in de verleiding komen om te roken. Roken is slecht voor de 
gezondheid. 

 

- Preventief werken en de bevolking sensibiliseren zonder te beboeten is het opzet.  

 

- Oosterzele zou dit doen door het charter te ondertekenen waarbij men die boodschap mee wil 
helpen verspreiden door : 

 

° verschillende rookvrije zones buiten te maken. Aan deze zones een infobord te plaatsen met de 
vermelding van rookvrije zone.  

 

 ° tegelijkertijd een artikel te plaatsen in het infozine om de bevolking te sensibiliseren. 

 

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.  

 ______________________________________________________________________________________________________  
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