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24 juni 2013 
 
Aan de raadsleden 

 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 02 juli 2013 om 20u  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 maatschappe-
lijk 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 be-
palingen van dit artikel overgenomen. 
 
 

AGENDA 
 
 

OPENBARE ZITTING 
 
 
 Mededelingen 
 
- 
 
 Goedkeuring notulen 
 
1. Notulen openbare zitting  28 mei 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 
 
 Interne werking 
 
2. Verhuis PWA/DOO naar het OCMW-gebouw 

Voorstel: princiepsbeslissing 
 
 

 Financiën 
 
 

3. Jaarrekening en jaarverslag 2012  
Voorstel: vaststelling 
 
 

4. Dienst warme maaltijden: vaststellen wijze van gunnen m.b.t. leveren van warme maal-
tijden aan huis en goedkeuring bestek  
Voorstel: goedkeuring 
 
 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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5. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: perceel 
technische installatie All Technics Engineering bvba – vorderingsstaat nr.7 bis  
Voorstel: goedkeuring 
 

 
6. Afwerking, aanpassing- en uitbreidingswerken aan het administratief gebouw: 

Perceel: ruwbouw en afwerking K.W.R. - vorderingsstaat nr. 15 bis 
Voorstel: goedkeuring  

 
 
BESLOTEN ZITTING 
 
 
 Goedkeuring notulen 
 
 
7. Notulen besloten zitting  28 mei 2013 

Voorstel: goedkeuring 
 

 
 
 Extramurale diensten 

 
 

8. Dienst voor onthaalouders: stopzetting onthaalouder  vanaf 30 juli  
Mevrouw wenst te stoppen als onthaalouder gezien zij als statutair personeelslid haar huidige 
job terug kan opnemen wat haar meer werkzekerheid biedt in de toekomst. Er is een oplossing 
gevonden binnen de dienst voor alle kinderen. 
Voorstel: goedkeuring 
 

9. Dienst voor onthaalouders: opstart kandidaat onthaalouder  vanaf 26 augustus 2013  
Mevrouw slaagde voor de startcursus en werd positief geëvalueerd door de dienstverantwoor-
delijken. 
Voorstel: goedkeuring 
 
 

10. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 24 
september 2013  
Voorstel: goedkeuring 

 

11. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: bijkomende halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 1 
september 2013  
Voorstel: goedkeuring 
 
 

12. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg:  halftijdse aanstelling van , technisch be-
ambte schoonmaak (Gesco) – contract onbepaalde duur m.i.v. 17 augustus 2013  
Voorstel: goedkeuring 
 
 

13. Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg: verlenging halftijdse aanstelling van , 
technisch beambte schoonmaak (Gesco) – contract bepaalde duur (6 maanden) m.i.v. 01 
juli 2013  
Voorstel: goedkeuring 
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 Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 

 
 
Marijke De Meyer  Els de Turck 
secretaris  voorzitter 

 


