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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 26 april 2022 om 20.00, met onderstaande 
agenda. Deze vergadering zal fysiek doorgaan. We verwachten u in de raadzaal in het 
gemeentehuis. Aansluitend op deze vergadering vindt de gemeenteraad plaats.  

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart
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 
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. 
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2. Raad en Commissies – Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van Oosterzele  - wijzigen van de beslissing van 
20 juni 2019 

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn dateert van 20 juni 2019.  

De voorbije drie jaar werd duidelijk dat omtrent bepaalde onderwerpen het huidige 
huishoudelijke reglement onvoldoende duidelijkheid schept. De wenselijke aanpassingen 
aan het huishoudelijk reglement werden besproken in de commissie Algemeen beleid van 
9 december 2020, 10 februari, 17 maart 2021 en 11 april 2022. Een belangrijke wijziging 
betreft het formeel verankeren van het digitaal en hybride vergaderen van de 
raadszittingen en de zittingen van de gemeenteraadscommissies.   

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit punt vast te stellen.  

3. 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 van dit punt. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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