
 
 
 

 
21 november 2011 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 29 november 2011 om 20.30 uur in de raadzaal van het OCMW, 
Gootje 2,  9860 Oosterzele. 
 
Artikel 36: De raad voor maatschappelijk welzijn kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van 
de zittinghebbende leden van de raad voor maatschappelijk welzijn aanwezig is.  De raad voor maatschappe-
lijk welzijn kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na 
een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze  beraadslagen of beslissen 
over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
1. Notulen openbare zitting 03 november 2011 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Mededelingen 
 

Ministerieel besluit van 21 oktober 2011 van Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurs-
zaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de ge-
meenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn toepassen vanaf 1 januari 2012. 

 
 Personeel 

 
 

2. Rechtspositieregeling van de personeelsgroepen vermeld in: artikel 104 §2 en §6  
-het specifieke personeel 
- de secretaris 
- het voltallig personeel van de bijzondere diensten 
De nieuwe rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW Oosterzele werd opge-
maakt overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010. 
Voornoemd besluit stelt de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het speci-
fiek personeel, de secretaris en de financieel beheerder en van het voltallig personeel van be-
paalde instellingen en diensten vast. Bepaalde onderdelen van dit besluit moeten verplicht 
worden opgenomen, andere onderdelen door het OCMW zelf worden ingevuld binnen de 
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grenzen van dat besluit en nog andere onderdelen worden overgenomen uit de rechtspositie-
regeling van het gemeentepersoneel. 
Dit  besluit is in werking getreden op 1 januari 2011. 
Het personeel van het OCMW wordt ingedeeld in: 

Art 104§1:  gemeenschappelijk personeel met de gemeente (geen) 
Art 104§2:  specifiek personeel ( secretaris, maatschappelijk werkers, boekhouder  

administratie) 
Art 104§6:   personeel ingezet in activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mede-

dinging met andere marktdeelnemers (verzorgenden, klusjesdienst, techni-
sche beambten schoonmaak) 

Voorstel: vaststelling 

 
 

 Gemeenschappelijk  Interne dienst voor Preventie op het Werk 
 

 
3. Kwartaalverslag 2011/1 

 Voorstel: kennisneming 
4. Kwartaalverslag 2011/2 

 Voorstel: kennisneming 
5. Kwartaalverslag 2011/3 

 Voorstel: kennisneming 
6. Jaaractieplan 2012 

 Voorstel: goedkeuring 
 

 Overheidsopdrachten 
 

7. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: Perceel 2: elek-
triciteit en data: definitief ontwerp en raming 
Voorstel: goedkeuring 

 
8. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: Perceel 3: ver-

warming, sanitair en ventilatiesysteem: definitief ontwerp en raming 
Voorstel: goedkeuring 

 
 
BESLOTEN ZITTING 

 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
9. Notulen besloten zitting 03 november 2011 

Voorstel: goedkeuring 
 
 

 Financiën 
 

10. Oninbaar verklaren diverse vorderingen 
Voorstel: goedkeuring 
 
 
 

 Mededelingen 
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- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 

 
Marijke De Meyer  Hilde De Sutter 
Secretaris  Voorzitter 

 

 

 

 


