14 mei 2012
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 22 mei 2012 om 20u30 in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein
10, 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.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Goedkeuring notulen

1. Notulen openbare zitting 17 april 2012.
Voorstel: goedkeuring.

Mededelingen
-

Financiën
2. Kwijting verlenen aan de gewestelijk ontvanger over de jaarrekening 2010.
Overeenkomstig het artikel 90 § 2 van de OCMW-wet kan de raad bij de Vlaamse Regering
beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit van de Provinciegouverneur d.d. 11 april 2012,
binnen een termijn van dertig dagen ingaande de dag na het versturen van dit besluit.
In zijn eerstvolgende vergadering na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn,
verleent de raad kwijting aan de ontvanger over de afgelegde rekening.
Voorstel: goedkeuring.
ste

3. Kwartaalrapportering – 1 kwartaal 2012.
Conform art.167 van het OCMW-decreet rapport de gewestelijk ontvanger minstens eenmaal
per jaar aan de raad. Dit is het eerste rapport in de Beleids-en Beheerscyclus. Het
basisprincipe in deze cyclus is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en bijgevolg enkel op
hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert.
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In dit rapport krijgt de Raad een overzicht van de budgetten per beleidsdomein, zowel wat
uitgaven als ontvangsten betreft en de mate van gebruik van deze budgetten. Vervolgens komt
de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aanbod en wordt er een overzicht gegeven van
de belangrijkste subsidiebronnen en de evolutie ervan.
Tot slot staan we stil bij de investeringen ( tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen).
Voorstel: kennisneming.
4. Perceel ruwbouw en afwerking: meerwerken t.g.v. wijziging kantoor(inbouw)kasten.
Voorstel: goedkeuring

Interne werking
5. Aankoop appartement ’t Hoeksken.
Er wordt voorgesteld de investering: aankoop van een appartement te annuleren gelet op de
hoge kostprijs in verhouding tot de huuropbrengsten.
Voorstel: goedkeuring.

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen

6. Notulen besloten zitting 17 april 2012.
Voorstel: goedkeuring

Extramurale diensten
7. Dienst voor onthaalouders: overbezetting van twee opeenvolgende kwartalen ( 4
ste
2011 en 1 kwartaal 2012).
Voorstel: goedkeuring.

de

kwartaal

8. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van een technisch
beambte schoonmaak m.i.v. 1 juli 2012 voor 6 maanden.

Mededelingen

-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal.

Marijke De Meyer
Secretaris
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