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Conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 285, 286 
en 287) lijsten wij de besluiten uit de gemeenteraad op. Om privacy redenen vermijden we 
persoonsgegevens. 

 

 

Besluiten in chronologische volgorde 

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 
2020 

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. 

 

De raad keurde dit punt goed. 

2. Kennisnemen van het ontslag van Roswitha Gerbosch als lid van het bijzonder 
comité van de sociale dienst 

Mevrouw Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 schriftelijk haar 
ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder comité voor de sociale dienst. In 
toepassing van artikel 103 en 105 van het decreet lokaal bestuur verzoekt zij de raad van 
maatschappelijk welzijn hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te voorzien. 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om kennis te nemen van het 
ontslag van mevrouw Roswitha Gerbosch. 

 

De raad neemt kennis van dit punt. 

3. Goedkeuren van de geloofsbrieven van de leden van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst en hun opvolgers en eedaflegging lid bijzonder comite voor de 
sociale dienst 

Mevrouw Roswitha Gerbosch van de Groen-fractie diende op 29 april 2020 schriftelijk haar 
ontslag in als gemeenteraadslid en lid van het Bijzonder comité voor de sociale dienst. In 
toepassing van artikel 103 en 105 van het decreet lokaal bestuur verzoekt zij de raad van 
maatschappelijk welzijn hiervan akte te laten nemen en in haar vervanging te voorzien. De 
akte van voordracht van het Bijzonder comité voor de sociale dienst voor Groen voorziet 



in 2 opvolgers. Beide opvolgers doen afstand van mandaat en Groen dient een nieuwe 
voordrachtakte in.  

Op basis van het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 96, leggen de 
verkozen leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst van wie de geloofsbrieven 
door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedgekeurd, voor ze hun mandaat 
aanvaarden, de volgende eed af in handen van de voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.’   

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om de geloofsbrieven goed te 
keuren en akte te nemen van de eedaflegging. 

De raad keurde dit punt goed. 

4. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind Regio Zottegem 
2020-2025 

Binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband Huis van het Kind regio Zottegem 
engageren de lokale besturen van Brakel, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en 
Zottegem zich om lokaal in beleid en beleidsuitvoering stappen te zetten om het 
samenwerkingsverband en de intergemeentelijke werking van het Huis van het Kind uit te 
bouwen, in navolging van de subsidieaanvraag die in 2018 bij Kind & Gezin werd ingediend 
en op 27.11.2018 werd goedgekeurd. 

 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst Huis van het Kind 
2020 -2025 goed te keuren. 

 

De raad keurde dit punt goed. 

 

 

 

De beslissingen die op deze lijst zijn vermeld, kunnen op schriftelijk verzoek worden 
opgevraagd met behoud van de toepassing van de regelgeving inzake openbaarheid van 
bestuur. 

 

 

 

Te Oosterzele, 

 

De algemeen directeur,       De Burgemeester 

 

 

 

Borchert Beliën       Johan Van Durme 


