17 november 2014
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting
vindt plaats op dinsdag 25 november 2014 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 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

Mededelingen

Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 15 OKTOBER 2014

toelichting
Voorstel
besluit

Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.

SOCIALE DIENSTVERLENING
2.

GOEDKEUREN DEFINITIEF AANVAARDEN ONTEIGENINGSPLAN
WINDEKEKOUTER 60-62

toelichting

De OCMW-raad heeft een principiële beslissing genomen om de woningen
gelegen in de Windekekouter 60 en 62 aan te kopen van de Regie der gebouwen. Daarvoor dient de eigendom onteigend te worden. De Regie der
gebouwen heeft een onteigeningsplan opgesteld. De OCMW-raad heeft in
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zitting van 17 september 2014 dit plan voorlopig aanvaard. Er werd een
openbaar onderzoek gevoerd van 13 oktober 2014 tot en met 27 oktober
2014. Er werden geen bezwaren ingediend.
Voorstel
besluit

Enig artikel: Het onteigeningsplan opgesteld door de Regie der Gebouwen
op 29 maart 2014 voor de woningen gelegen aan de Windekekouter 60 en
62 op een perceel grond met een oppervlakte van 11a 95ca wordt definief
vastgesteld.

3.

AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS
VAN HET LOI

toelichting

Er zijn in het huishoudelijk reglement een aantal aanpassingen gebeurd
naar aanleiding van een aantal recente vaststellingen.

Voorstel
besluit

Enig artikel: Het aangepast reglement wordt goedgekeurd.

BESLOTEN ZITTING

Goedkeuring notulen
4.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 15 OKTOBER 2014

Extramurale dienstverlening
5.

STOPZETTING ONTHAALOUDER VANAF 24/10/2014

6.

- DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
- OVERBEZETTING 3DE KWARTAAL 2014
- OVERBEZETTING VAN TWEE OPEENVOLGENDE KWARTALEN (2DE
KWARTAAL 2014 EN 3DE KWARTAAL 2014)

Financiën
7.

BESPREKING AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 – 2019 EN BUDGET 2015

Mededelingen
- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal
Marijke De Meyer
secretaris
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Els De Turck
voorzitter
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