
  

    

  ons kenmerk: datum 9-10-2019 

    

 

Geachte raadsleden 

 

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van 

de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 17 oktober 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 12 september 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 
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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. 

2. Financiën - Vaststellen van de budgetwijziging 2019 van het OCMW Oosterzele 

Voor het begin van het nieuwe boekjaar stelde de OCMW-raad het budget 2019 vast. Ondertussen werd 

het budget 2019 gewijzigd. Dit gewijzigde budget 2019 heeft een resultaat op kasbasis van 1 382 897 euro 

en een autofinancieringsmarge van 4 453 euro.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 

3. Interne zaken - Kennisnemen van het rapport over de organisatiebeheersing opgemaakt door de 

algemeen directeur 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de 

gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de 

organisatiebeheersing.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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