11 maart 2008
Aan de raadsleden

9 raadsleden

We hebben de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
op dinsdag 18 maart 2008 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 mogen 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 vereiste 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 overeenkomstig 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 onderhavig artikel woordelijk herhalen.

DAGORDE,
OPENBARE VERGADERING
1.

8 raadsleden aanwezig

Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 25 februari 2008.
Verdaagd naar volgende raadszitting

2. Toegevoegd punt door de SVVO-fractie conform art. 30 van de organieke
wet.
Goedkeuring principebeslissing houdende de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker financieel te ondersteunen bij vrouwen tussen 15 en 25 jaar in het
kader van een jaarlijks uit te voeren preventiecampagne.
Eenparig principieel akkoord, te bespreken in overlegcomité.

3. Investeringsproject: aankoop dienstwagen – vaststellen van de wijze van
gunnen en goedkeuren bestek. Eenparige goedkeuring.
4. Investeringsproject: aankoop wagen klusjesdienst – vaststellen van de wijze
van gunnen en goedkeuren bestek.
Eenparige goedkeuring.
5. OCMW-personeel: uitbreiding personeelsformatie met 1 VTE technisch beambte klusjesman. Eenparige goedkeuring.
6. OCMW-personeel: aanpassen van het administratief statuut, geldelijk statuut
en het reglement der contractuelen en de bijlagen, in het bijzonder voor de
functie klusjesdienst. Eenparige goedkeuring.
7. Reglement klusjesdienst. Eenparige goedkeuring.
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8. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 25 februari 2008
9. Arbeidsovereenkomst – beëindiging wederzijds akkoord - bekrachtiging
10. Aanstelling van een maatschappelijk werk(st)er ter vervanging van een personeelslid, ontslagnemend.
11. Aanduiding van een maatschappelijk werk(st)er voor de coördinatie Dienst
voor Onthaalouders.
12. Opstart nieuwe onthaalouder – kennisname.
13. Overbezetting onthaalouders.
14. Aanvraag verlenging loopbaanhalvering van een technisch beambte
schoonmaak – goedkeuring.
15. Verlenging aanstelling van een technisch beambte schoonmaak ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering – goedkeuring.
16. Aanvraag loopbaanonderbreking van een technisch beambte schoonmaak –
goedkeuring.
17. Verlenging halftijdse aanstelling van een technisch beambte schoonmaak in
het kader van het sectoraal fonds.
18. Aanvraag verlenging loopbaanhalvering van een verzorgende – goedkeuring.
19. Verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.
20. Aanvraag verlenging loopbaanhalvering van een verzorgende – goedkeuring.
21. Verlenging aanstelling van een verzorgende, ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering.
22. Aanvraag verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische
bijstand voor een maatschappelijk werkster – goedkeuring.
23. Aanvraag loopbaanvermindering (1/5) voor een boekhouder – goedkeuring.
24. Mededelingen en documenten ter inzage.
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