16 juni 2009
Aan de raadsleden

9 raadsleden

Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De zitting vindt plaats op maandag 22 juni 2009 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. Goedkeuring van de notulen van de raadszitting van 19 mei 2009.
2. OCMW-personeel: managementteam – oprichting en kennisname interne
afsprakennota en huishoudelijk reglement.
3. Vaststelling van de aangelegenheden van dagelijks bestuur – goedkeuring.
4. Budgethouderschap. Delegatie van het budgethouderschap omtrent aangelegenheden van dagelijks bestuur aan de OCMW-secretaris.
5. Bepaling van de verrichtingen van dagelijks bestuur die uitgesloten zijn van
het voorafgaand visum – goedkeuring.
6. Overeenkomst inzake beschikbaarstelling prepaid kaarten Dexia – goedkeuring.
7. OCMW-dienstverlening: eindrapport in het kader van het koninklijk besluit
van 30 augustus 2008 houdende toekenning van een subsidie aan OCMW’s
teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten
te bevorderen – vaststelling.
8. Projecten in het kader van “Week van de Smaak” – goedkeuring.
9. Dienst Onthaalouders: ten laste nemen van afvalstickers.
10. Algemeen tevredenheidsonderzoek thuiszorgdiensten - kennisname
11. Personeelsuitstap - goedkeuring

BESLOTEN VERGADERING
Marijke De Meyer
Secretaris

Dagorde OCMW-raadszitting Oosterzele van maandag 22-06-2009

Hilde De Sutter
Voorzitter
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