
ons kenmerk: 2021/U1706 datum 9-6-2021 

Geachte raadsleden 

We hebben de eer u voor de eerste maal uit te nodigen tot het bijwonen van de 
vergadering van de gemeenteraad van donderdag 17 juni 2021 om 20.00  met 
onderstaande agenda. Deze vergadering zal volledig digitaal plaatsvinden en kan 
gevolgd worden via audiovisuele livestream. Aansluitend op deze vergadering vindt de 
gemeenteraad plaats. 

In opdracht, 

Borchert Belien Hilde De Sutter 

Algemeen directeur Voorzitter 

AGENDA 

1. Raad en commissies - Akte nemen van beëindiging van periode van
verhindering van raadslid Kaat Pien

Gemeenteraadslid Kaat Pien werd van 01 maart 2021 tot 28 mei 2021 vervangen door de 
heer Jan Bogaert. De gemeenteraad dient in toepassing van art. 14 van het decreet lokaal 
bestuur akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt.  

2. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april
2021

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

Zitting van 17 juni 2021 

1/3

https://youtu.be/XwlLdji0xio


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 om de notulen van 29 april 2021 goed te keuren.  

3. Bekrachtigen goedkeuring van het addendum, afgesloten met het Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire 
engagementen in het kader van het door het besluit van de Vlaamse Regering 
van 7 mei gewijzigde besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot 
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken 

Het definitieve besluit bevat o.m. een verlenging van de subsidieperiode voor optie 1 en 
optie 2 tot 31 augustus 2021. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de beslissing van het vast 
bureau van 25 mei 2021 te bekrachtigen. 

4. Financiën - Vaststellen van het gedeelte van de jaarrekening 2020 dat 
betrekking heeft op het OCMW Oosterzele 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om dat deel van de 
jaarrekening 2020 dat betrekking heeft op het OCMW, vast te stellen. 

5. Goedkeuring gewijzigde documenten en kennisname nieuw advies van de 
Functionaris voor Gegevensbescherming inzake toetreding tot de Ketenaanpak 
Intra Familiaal Geweld 

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in zitting van 19 november 2020 dat het 
Lokaal Bestuur Oosterzele zou toetreden tot de ketenaanpak intrafamiliaal geweld (IFG) 
Oost-Vlaanderen. De Functionaris voor Gegevensbescherming heeft een advies 
geformuleerd. 

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

6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Huis van Kind lokaal bestuur 
Oosterzele en de uitbetalingsactoren Groeipakket  

De uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind slaan de handen in elkaar. 
Beide dienstverleningsvormen delen een gemeenschappelijke opdracht: ondersteunen bij 
het informeren en het bijstaan van gezinnen om hun rechten uit te oefenen. Lokaal 
samenwerken om deze opdracht te realiseren creëert dan ook ideale kansen om ieders 
aanbod te versterken en meer zichtbaar en laagdrempelig aan te bieden. De voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst legt de modaliteiten hiervan vast.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren. 
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7. Interne zaken - Kennisnemen van het rapport over de organisatiebeheersing 

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 om kennis te nemen van dit punt.  
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