17 juni 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 maandag 23 juni 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

9 raadsleden aanwezig

1. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 mei 2008. Eenparig
goedgekeurd.

2. Klusjesdienst: aankoop van basismateriaal en werkkledij - principebeslissing.
3. Informatica: New Horizon Diverse facturatie offerte 2008/1649 - goedkeuring.
Eenparig goedgekeurd.

4. Dienst onthaalouders: aankoop branddekens – goedkeuring. Eenparig goedgekeurd.

5. Intern noodplan - vaststelling.
6. Dienst warme maaltijden: aanpassing reglement en bijdragen. Mogelijkheid
voor een dubbele portie soep.
7. OCMW- dienstverlening: eindrapport in het kader van het koninklijk besluit
van 27 april 2007 houdende toekenning van een subsidie aan OCMW’s teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te
bevorderen – vaststelling.
8. OCMW- dienstverlening: subsidie aan OCMW’s ter bevordering van de maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW’s - periode 2008-2009 – principebeslissing besteding toelage.
9. OCMW-personeel: organisatie personeelsuitstap.
12-09-2008.
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10. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 20 mei 2008.
11. Dienst onthaalouders: achterstallige betalingen

12. Dienst onthaalouders: stand van zaken onthaalgezin
13. Dienst onthaalouders: stopzetting onthaalouder - kennisname.
14. Dienst onthaalouders: overbezetting onthaalouder.
15. Aanvraag verlenging loopbaanhalvering in het kader van medische bijstand
van een verzorgende - goedkeuring.
16. Verlenging aanstelling van een verzorgende ter vervanging van een personeelslid in loopbaanhalvering - goedkeuring.
17. Aanvraag verlenging loopbaanvermindering (1/5) in het kader van medische
bijstand van een maatschappelijk werkster - goedkeuring.
18. Aanvraag verlenging vermindering van de arbeidsprestaties wegens persoonlijke aangelegenheid met ¼ van een maatschappelijk werkster – goedkeuring.
19. Mededelingen en documenten ter inzage.
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