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05 oktober 2007  
 
Aan de raadsleden 

 
We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 

 
op dinsdag 16 oktober 2007 om 20u30 in de raadzaal van het OCMW, 
Gootje 2,  9860 Oosterzele. 
 
Artikel 32: De raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités mo-
gen alleen beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van hun zitting hebbende leden 
aanwezig is. Zij kunnen echter, indien zij tweemaal bijeen geroepen werden zonder dat het ver-
eiste aantal leden is opgekomen, na een tweede en laatste bijeenroeping, geldig beraadslagen 
en beslissen welk ook het aantal der aanwezige leden zij, over de onderwerpen die voor de 
derde maal op de agenda staan. De tweede en de derde bijeenroeping moet geschieden over-
eenkomstig de voorschriften van artikel 30 en er moet vermeld worden dat de bijeenroeping 
voor de tweede of de derde maal geschiedt. Bovendien moet de derde bijeenroeping de tekst 
van de eerste twee leden van het onderhavige artikel woordelijk herhalen. 

 
 
      DAGORDE,   
 
 
 OPENBARE VERGADERING    9 raadsleden aanwezig 
 

1. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 17 september 2007. 
Eenparig goedgekeurd. 

2. Vaststellen budgetwijziging 1 – exploitatie- en investeringsbudget. 

3. Kennisname kwartaalrapportering – 3de  kwartaal 2007. 

4. Beheerscomité van de Interlokale Vereniging WELVA en het Beheersco-
mité van de gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Be-
scherming op het Werk – wijziging mandaten – kennisname.  Vroeger 
Roger Van De Syjpe, nu Marc Fackaert. 

5. Aanduiding nieuw lid huisvestingscommissie.  Jan Bogaert 

6. Personenalarmtoestellen – wijziging tarief abonnement.  Wordt voordeli-
ger 

7. Kennisname samenwerkingsverband tussen Oosterzele en Imewo betref-
fende het uitvoeren van energiescans bij huishoudelijke eindafnemers en 
goedkeuring procedure ivm met de aanduiding van de begunstigden. 

8. Goedkeuring van de deontologische code voor de lokale mandataris.  
Eenparig goedgekeurd. 

9. Bespreking actieplan Lokaal Sociaal Beleid.  

  
BESLOTEN VERGADERING 
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10. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 17 september 2007. 

11. Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van verschillende perso-
neelsleden ingevolge periodieke verhogingen 2008. 

12. Vaststelling van de individuele jaarbezoldiging van een OCMW-
personeelslid wegens bijkomende aanstelling per 01 september 2007. 

13. Aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid 
afwezig wegens ziekte. 

14. Aanvraag verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van het ou-
derschapsverlof voor een  boekhouder. 

15. Mededelingen en documenten ter inzage. 

                        
        

   
                Marijke De Meyer     Hilde De Sutter 
     secretaris     voorzitter 

 
 
 
 


