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Geachte raadsleden 

Wij nodigen u voor de eerste maal uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad 
van maatschappelijk welzijn van dinsdag 21 maart 2023, met onderstaande agenda. 
Deze vergadering zal fysiek doorgaan, aansluitend op de gemeenteraad. We verwachten u 
in de raadzaal in het gemeentehuis.  

In opdracht, 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

AGENDA 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 januari
2023

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. 
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2. Raden en commissies - aktename van het zetelen als onafhankelijke van een 
schepen 

In een schrijven naar de voorzitter van de gemeenteraad deelde schepen Orville Cottenie 
mee sinds 1 januari 2023 geen lid meer te zijn van N-VA en daardoor geen deel meer van 
de fractie CD&V/N-VA Oosterzele uit te maken. Hij zetelt sinds 1 januari 2023 als 
onafhankelijke. 
Aan de raad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

3. Raden en commissies - aktename van de verlenging van de verhindering van 
een raadslid 

In een schrijven naar de voorzitter van de raad deelde mevrouw Hilde Sutter mee dat ze 
haar verhindering in de raad wenst te verlengen. 

Aan de raad wordt gevraagd om akte te nemen van dit punt. 

4. Raden en commissies - Kennisnemen van het besluit van de toezichthoudende 
overheid tot schorsing en vervolgens opheffing van de vergunning van  een 
kinderopvanglocatie bij hoogdringendheid (sluitingsbevel) en van de 
aanmaning tot het naleven van de vergunningsvoorwaarden door de 
organisator OCMW in de kinderopvanglocaties 

Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de besluiten van de toezichthoudende 
overheid. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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