18 april 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 29 april 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 25 februari 2008 en 18 maart
2008. Eenparig goedgekeurd.
2. Vaststellen jaarrekening 2007.
3. Kwartaalrapportering – 1ste KW 2008 – kennisname.
4. Wijziging in de samenstelling van de externe auditcommissie voor het OCMW van
Oosterzele.
5. Dienst Gezinszorg (erkenningnummer 25200): jaarverslag 2007 en jaarplanning
2008 in het kader van integrale kwaliteitszorg.
6. Dienst schuldbemiddeling (erkenningnummer: 14AF/74/02016) : jaarverslag 2007.
7. Tevredenheidsenquête thuiszorgdiensten – goedkeuring. Eenparig goedgekeurd.
8. Jaarverslag 2007 van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
– kennisname.
9. OCMW-personeel: samenwerking met Securex preventie en bescherming, preventieadviseur inzake psychosociale belasting op het werk – goedkeuring bijlage bij de
overeenkomst. 1,38 € per werknemer - Eenparig goedgekeurd.
10. Intrekking beslissing 18 maart 2008 houdende Investeringsproject: aankoop dienstwagen – vaststellen van de wijze van gunnen en goedkeuren bestek.
11. Investeringsproject: aankoop wagen klusjesdienst – gunning opdracht. Twee offertes ontvangen, Citroen (Coppens) en Opel (Deschuymer).
12. Reglement klusjesdienst – goedkeuring. Verdaagd naar volgende raadszitting
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13. Lidmaatschap Steunpunt Vakantieparticipatie – goedkeuring. Eenparig goedgekeurd.
14. Reglement inzake het toekennen van een renteloze lening aan personen die getroffen worden door een extreme noodsituatie – goedkeuring. 2.500,00 € gedurende
zes maanden - Eenparig goedgekeurd.
15. Overeenkomst tussen de dienst voor onthaalouders en de onthaalouder – goedkeuring. Eenparig goedgekeurd.
16. Open verklaren van een voltijdse contractuele betrekking klusjesman (m/v) (Dniveau). En wervingsreserve van twee jaar.
17. Uitstap Brugge naar aanleiding van 10 jaar minder mobielen centrale Oosterzele –
goedkeuring. Eenparig goedgekeurd.
18. Stand van zaken Lokaal Sociaal Beleid.

BESLOTEN VERGADERING
19. Ziekteverzuim – kennisname.
20. Overbezetting Dienst Onthaalouders.
21. Bespreking opvangcapaciteit onthaalouders.
22. Mededelingen en documenten ter inzage.

Marijke De Meyer
Secretaris
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Hilde De Sutter
Voorzitter
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