
  

    

  ons kenmerk:U1627 datum 29-8-2022 

    

 

Geachte raadsleden 

 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad 
van maatschappelijk welzijn van dinsdag 06 september 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. Raad en commissies - Akte nemen van beëindiging van periode van 
verhindering van raadslid Jeroen Logghe 

Raadslid Jeroen Logghe werd van 1 januari 2022 tot 7 augustus 2022 vervangen door de 
heer Steven Verstuyft. De raad dient in toepassing van het decreet lokaal bestuur akte te 
nemen van de beëindiging van de periode van verhindering. 

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om hiervan akte te nemen. 

2. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 juni 
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 
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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. 

3. Bekrachtiging beslissing van het vast van 2 augustus 2022 houdende 
goedkeuring hernieuwde kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal 
tolken en vertalen 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de beslissing van het vast bureau van 2 augustus 
2022 houdende goedkeuring van de kaderovereenkomst en de bijlagen inzake sociaal 
tolken en vertalen, tussen het lokaal bestuur Oosterzele enerzijds en het extern 
verzelfstandigd Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Integratie en Inburgering 
Antwerpen en Integratie en Inburgering Gent, anderzijds, te bekrachtigen 

4. Vaststellen aangepast reglement van de Minder Mobielen Centrale - verhoging 
kilometervergoeding 

Mpact (nieuwe naam voor Taxistop) adviseert om de kilometervergoeding voor de 
chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale te verhogen. 

Het gewijzigde bedrag van de kilometervergoeding moet opgenomen worden in het 
reglement van de Minder Mobielen Centrale van Oosterzele.  

Aan de raad wordt gevraagd dit punt vast te stellen. 

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 hiervan kennis te nemen. 

6. Kennisnemen stand van zaken project I CAN 

Toelichting ter zitting door schepen Els De Turck.  

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen. 

 ______________________________________________________________________________________________________  


