
 
 
 
21 september 2009  
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 29 september 2009 om 20u30 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 maatschappelijk 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 bepalingen van dit artikel overgenomen. 

 
 

      DAGORDE,   
 
 
 
 

 OPENBARE VERGADERING 
 

1. Goedkeuring notulen van de raadszitting van 25 augustus 2009 

 

2. Dienst warme maaltijden: toepassing van de gunning bij de 
onderhandelingprocedure zonder bekendmaking: leveren van warme maaltijden aan 
huis – gunning opdracht 

De volgende drie leveranciers zijn aangeschreven: 

CUISINE CHRISTINE BVBA, Burg. Maenhautstraat 92a, 9820 MERELBEKE 
CULINAIR, Klein Zottegem 43d, 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM (VLIERZELE) 
DELICATESSEN ST-HUBERT, Van Thorenburghlaan 34, 9860 SCHELDEWINDEKE 

 

3. Aanpassing en actualisering van het huishoudelijk reglement Lokaal Opvanginitiatief 
– goedkeuring  
Gezien er in de nabije toekomst nieuwe bewoners worden opgevangen in het Lokaal 
Opvanginitiatief is het belangrijk dat het reglement wordt geactualiseerd en aangepast. Het 
document ligt ter inzage in de raadzaal. 

 
4. Verlenen van een schooltoelage voor het schooljaar 2009-2010 voor kinderen vanaf 

het secundair onderwijs - principebeslissing 
De doelgroep wordt als volgt afgebakend: 
-Leefloongenieters die minimum 3 maand steungerechtigd zijn 
-vreemdelingen woonachtig te Oosterzele die minimum 3 maand 
steungerechtigd zijn  
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Er wordt navraag gedaan bij naburige OCMW’s hoe zij omgaan met deze 
steunverlening gezien het voorstel dat wij al jaren toepassen gebaseerd is op een 
artikel van de VVSG in OCMW-visies d.d. juni 2003. 

 
5. Uitbreiding doelgroep gerechtigden op een Energiescan – goedkeuring 

Wij verwijzen naar de raadszitting van 16 oktober 2007 waarbij er kennisgenomen werd 
van het samenwerkingsverband tussen Oosterzele en Imewo betreffende het uitvoeren van 
energiescans bij huishoudelijke eindafnemers en goedkeuren van de doelgroepen. In april 
2009 besliste de gemeente de samenwerking met Eandis stop te zetten en samen te 
werken met vzw Teleshop. Er wordt gevraagd aan de raad om de doelgroep bejaarden die 
in een huurwoning wonen en gebruik maken van onze thuiszorgdiensten uit te breiden naar 
alle bejaarden die beroep doen op OCMW- dienstverlening. 

 

6. Aanduiding effectieve afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde van het 
OCMW in de Algemeen Vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-
Vlaanderen vzw 

Conform de statuten van de het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw wordt 
een driejaarlijkse herverkiezing van de beheersorganen voorzien. Zij vragen wie ons 
organisatie zal vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw als effectieve 
vertegenwoordiger en als plaatsvervanger. Tevens vragen zij ook of de effectieve 
afgevaardigde interesse heeft in een functie binnen de Raad van Bestuur. 

 

 
BESLOTEN VERGADERING 
 

 

 

                        

  
   
                Marijke De Meyer     Hilde De Sutter 
     Secretaris     Voorzitter 
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