Dagorde raad voor
maatschappelijk welzijn
Zitting van 28 maart 2019
ons kenmerk:564

datum 20-3-2019

Geachte raadsleden
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft de eer u voor de eerste maal uit
te nodigen tot het bijwonen van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn
op donderdag 28 maart 2019 aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad in
de raadzaal van het gemeentehuis van Dorp 1, 9860, Oosterzele, met onderstaande agenda
In opdracht,

Borchert Beliën
Algemeen directeur

Hilde De Sutter
Voorzitter

AGENDA

1.

Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari
2019
De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de
verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikelen 277 en
278 van het decreet lokaal bestuur. Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de
notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van
de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze
ondertekend door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemeen
directeur.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.
2.

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen: aanduiden vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering
Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen is één van de door de Vlaamse overheid
erkende en gesubsidieerde SVK’s en ze zijn actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
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Er wordt op een structurele manier samengewerkt met de verschillende OCMW's en
gemeenten.
OCMW Oosterzele is lid van deze vzw.
Aan de raad wordt gevraagd om een nieuwe vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden in de Algemene Vergadering van het Sociaal
Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw.
3.

Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk:
aanduiding vertegenwoordiger in het beheerscomité
Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden.
4. LOGO Gezond+ vzw - Vernieuwen charter gezonde gemeente 2019 -2014
Het Lokaal bestuur Oosterzele vernieuwt het charter gezonde gemeente voor de
bestuursperiode 2019 - 2024 en zal verder werk maken van een samenhangend
gezondheidsbeleid.
Op 7 mei 2019 zal de ondertekening van het charter plaatsvinden te Herzele.
De gemeente en het OCMW Oosterzele zullen daarom deze legislatuur 2019 -2024 verder
werk maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit is een beleid dat iedereen en de
meest kwetsbaren in het bijzonder kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een
gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en
welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons
leidmotief is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke wordt.
Aan de raad wordt gevraagd dit punt goed te keuren.

5.

LOGO Gezond+ vzw - Afvaardigen effectief lid en plaatsvervanger voor de
algemene vergadering + aanduiding kandidaat-lid voor de raad van bestuur
Het OCMW is aangesloten bij Logo Gezond+ vzw. Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg.
In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. Lokale besturen zijn immers een onmisbare
partner in het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen en zetten het Vlaams preventief
gezondheidsbeleid kracht bij.
De OCMW-raad dient uiterlijk binnen vier maanden na de installatie van de nieuwe
bestuursploeg nieuwe vertegenwoordigers voor te dragen voor de algemene vergadering.
Aan de raad wordt gevraagd om een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger
aan te duiden.
In 2019 wordt ook de raad van bestuur opnieuw verkozen. Er zijn twee mandaten
beschikbaar voor de regio Vlaamse Ardennen Oost. Elke gemeente binnen deze regio kan zich
kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten zal een voordracht gebeuren binnen het Netwerk
Gezondheidspromotie. Zij zullen hun vertegenwoordigers verkiezen en voordragen aan de
algemene vergadering.
Aan de raad wordt gevraagd een vertegenwoordiger aan te duiden.
____________________________________________________________________________________________________________
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Stuur al uw briefwisseling naar: OCMW Oosterzele, Gootje 2, 9860 OOSTERZELE
U kan ons ook telefonisch bereiken: Tel: 09/362 40 30

Nieuws

http://www.ocmwoosterzele.be/[22-03-19 18:12:45]
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Nieuwe onthaalouders gezocht
Organisator gezinsopvang OCMW Oosterzele is op zoek naar nieuwe en enthousiaste mensen om
kinderbegeleider te worden! Je hebt je hart verloren aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele
uitdaging? Je ziet het wel zitten om zelf over je werkritme en dagindeling te beslissen?
meer...
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