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04 december 2009  
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
De zitting vindt plaats op maandag 21 december 2009 om 20u30 in de raad-
zaal 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 23 november 2009 

2. Interne kredietaanpassingen 2009 - vaststelling 

Dit zijn aanpassingen binnen de exploitatie-uitgaven van eenzelfde activiteitencen-
trum die de betreffende enveloppe voor het betreffende activiteitencentrum niet wij-
zigen. 

3. Budget 2010  – vaststelling 
Exploitatie (kosten - opbrengsten)  
AC Algemeen bestuur 225 492 
AC Sociale Dienst 490 910  
AC Extramurale diensten 302 973 
AC Kinderopvang 25 160 
Totaal 1 044 535 
Afschrijvingen -.38 024 
Voorzieningen pensioenen - 20 000 
Verrekening investeringssubsidies 22 492 
Totaal 1 009 003 
Saldo jaarrekening 2008 -140 266 
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie-
kosten 

868 737 

Investeringen financiering gemeente 40 000 
Investeringen eigen middelen 10 000 
Totale gemeentelijke bijdrage (exploitatie 
en investeringen) 

908 737 
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5. Vaststelling van de lijst van het dagelijks personeelsbeheer onder de be-
voegdheid van de secretaris 
Datum inwerkingtreding = 01.07.2009. 

(Art. 51, 24° en art. 85 van het OCMW-decreet). 

6. Vaststelling van de feestdagen en compensatiedagen tijdens het jaar 2010  

Ingevolge artikel 79 van het BVR Rechtspositie dd. 7/12/2007, wordt de wij-
ze van compensatie van de feestdagen die op een zaterdag of een zondag 
vallen, vastgesteld door de OCMW-raad. 

 

BESLOTEN VERGADERING  
   
 
   

                Marijke De Meyer Hilde De Sutter 
 

     Secretaris Voorzitter 


