13 november 2009
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn. De zitting vindt plaats op maandag 23 november 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 20 oktober 2009.
2. Technische nota m.b.t. werkwijze Ethias en Advocaten – kennisname
Nadat de samenwerking met advocaten grondig werd doorgelicht, heeft Ethias het
wenselijk geacht haar werkwijze dienaangaande bij te sturen.

3. OCMW-personeel – verhoging eindejaarstoelage 2009 –principebeslissing.
Uitvoering sectoraal akkoord 2008-2013:
-een verhoging van de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveau B, A en
decretale graden
-vanaf 2010 komt er telkens 100 euro per jaar bij voor alle niveaus maar de
de
toelage mag nooit meer bedragen dan een volledige 13 maand.

de

4. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie & bescherming op het werk - 3
kwartaalverslag 2009 - kennisname.
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5. Culturele participatie : organiseren sinterklaas evenement voor het doelpubliek
De subsidie voor de culturele participatie bedraagt 2 794 euro voor de periode
01 mei 2009 tot 31 december 2009. Wij verwijzen naar de beslissing van de raad
van 22 juni 2009 waarbij een aantal initiatieven voor een afgebakende doelgroep
zijn goedgekeurd o.a. aankoop van een sinterklaasgeschenk. Dit initiatief wordt
verder uitgewerkt.

BESLOTEN VERGADERING
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