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Geachte raadsleden 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad 
van maatschappelijk welzijn van dinsdag 29 maart 2022 om 20.00, met onderstaande 
agenda. Deze vergadering zal volledig digitaal doorgaan. Burgers kunnen de vergadering 
volgen via audiovisuele livestream. Aansluitend op deze vergadering vindt de 
gemeenteraad plaats.  

 

In opdracht, 

 

 

 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

 
 

 AGENDA  

 

T1.  Politieverordening Coronavirus - Zitting van de gemeenteraad en Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn op 29 maart 2022 in digitale vorm  - Bekrachtigen 
besluit van 28 maart 2022 

De burgemeester besliste bij wijze van politieverordening dat de raadszittingen van 29 
maart 2022 digitaal zouden verlopen.  

Aan de raad wordt gevraagd om in uitvoering van art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet 
de maatregelen van de burgemeester van 28 maart 2022 te bekrachtigen.  

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 
2022 

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 

 

 

 

 

Dagorde raad voor 
maatschappelijk welzijn 

 

Zitting van 29 maart 2022 
 

https://youtu.be/EjbUwuB-yV4


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. Kennisnemen van activiteitenverslag 2021 handicar Special Ad 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 

3. Kennisnemen van het verslag basisregistratie schuldhulpverlening 2021 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 

4. Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van de Minder Mobielen Centrale 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 

5. Opvang vluchtelingen Oekraïne in Oosterzele - kennisnemen stand van zaken  

Toelichting ter zitting door de burgemeester en schepen Els De Turck. 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen. 

 ______________________________________________________________________________________________________  


