7 april 2017
Aan de raadsleden
Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats
op dinsdag 18 april om 19.00 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 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.
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OPENBARE ZITTING
Mededelingen

Goedkeuring notulen
1.

NOTULEN OPENBARE ZITTING 21 MAART 2017

toelichting

Patrimonium
2.

PRINCIPEBESLUIT VERKOOP VAN EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

toelichting

Het OCMW is samen met de Kerkfabriek Sint Gangulfus eigenaar van een perceel
ste
landbouwgrond gelegen te Oosterzele en kadastraal gesitueerd 1 afdeling Windekouter Sectie C nr. 490/L.
Het perceel is sedert 1 januari 2017 vrij van pacht.
Aan deze onverdeeldheid kan een einde worden gesteld, doordat één deelgenoot het
aandeel van de andere opkoopt.
Het OCMW wil haar deel, vermoedelijke oppervlakte van 51a en 11ca, verkopen aan
de andere deelgenoot de Kerkfabriek Sint Gangulfus van Oosterzele.

3.

AANSTELLEN LANDMETER-EXPERT VOOR DE SCHATTING VAN EEN PERCEEL
LANDBOUWGROND

toelichting

De omzendbrief van 12 februari 2010 over de vervreemding van onroerende goederen
door de lokale besturen bepaalt dat een verkoopdossier een recent schattingsverslag
(maximum 2 jaar oud) moet bevatten, opgesteld door een landmeter-expert (uiteraard
dient voor de aanstelling van deze landmeter-expert de wetgeving overheidsopdrachten te worden toegepast).
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Financiën
STE

4.

KWARTAALRAPPORT: 1

KWARTAAL 2017

toelichting

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art 167; de financieel beheerder rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de raad.
Het basisprincipe van de BBC is dat het beleid op hoofdlijnen stuurt en bijgevolg enkel
op hoofdlijnen geïnformeerd wordt, waarbij de essentie primeert.
In eerste instantie vindt men in dit rapport een overzicht van de budgetten per beleidsdomein terug, zowel wat uitgaven als ontvangsten betreft en de mate van gebruik van
deze budgetten. Vervolgens komt de thesaurietoestand betreffende het kwartaal aan
bod en wordt er een overzicht gegeven van de belangrijkste subsidiebronnen en de
evolutie ervan. Tot slot wordt er stil gestaan bij de investeringen (tevens onze prioritaire beleidsdoelstellingen).

BESLOTEN ZITTING
Goedkeuring notulen
5.

NOTULEN BESLOTEN ZITTING 21 MAART 2017

Mededelingen
-

Aankoopjournaal, verkoopjournaal en diverse journaal

Els De Turck
voorzitter
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