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8 mei 2017 
 
Aan de raadsleden 
 
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting 
vindt plaats op dinsdag 16 mei om 20.00 uur  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 bijeengeroe-
pen 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 onderwer-
pen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
 In de oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede op-
roeping worden de bepalingen van dit artikel overgenomen. 
 
AGENDA 
 
OPENBARE ZITTING 
 
 Mededelingen 

 
 
 Goedkeuring notulen 

1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 18 APRIL 2017 

toelichting  

 

 

Financiën 

2. JAARREKENING 2016 

toelichting Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, artikel 175, artikel 254 en 
artikel 255;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de 
beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op het ministerieel besluit van 1/10/2010 betreffende de beleids- en be-
heercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

3. JAARVERSLAG 2016 

http://www.ocmwoosterzele.be/
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toelichting  

 

 Sociale dienstverlening  

4. SOCIOCULTURELE PARTICIPATIE:  SUBSIDIE 2017 TER BEVORDERING 
VAN DE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS 
VAN DE DIENSTVERLENING VAN OCMW – PRINCIPIELE BESTEDING 
TOELAGE 

toelichting Gelet op de omzendbrief betreffende de toelage ter bevordering van de partici-
patie en sociale activering van OCMW-gebruikers vanaf 2017; 

Tewerkstelling blijft de beste hefboom om de vicieuze cirkel van de armoede te 
doorbreken. Maar voor veel mensen is en blijft de “opstap” naar werk veel te 
hoog. Om de afstand met de arbeidsmarkt te verkleinen en de maatschappelij-
ke integratie te bevorderen is het belangrijk om ook in te zetten op participatie 
en sociale activering. 

Het OCMW Oosterzele ontvangt hiervoor € 4.570 subsidies. 

 

BESLOTEN ZITTING 
 

Goedkeuring notulen 

5. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 18 APRIL 2017 

toelichting  

Voorstel 
besluit 

 
Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd.  

 
 
 
Mededelingen 

- Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal 

 
 
 
Els De Turck 
Voorzitter 

 

 


