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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 raad voor maatschappelijk welzijn op. Om privacy redenen 
vermijden we persoonsgegevens. 

 

 

Besluiten in chronologische volgorde 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 november 
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. Communicatie & ICT - Vaststellen van het informatieveiligheidsbeleid voor de 
gemeente Oosterzele - actualiseren beleid van 23 september 2015 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde reeds in 2017 een informatieveiligheidsbeleid 
vast. Deze is ondertussen verouderd. Binnen de schoot van de gemeentelijke 
informatieveiligheidscel en in samenspraak met de provinciale functionaris voor 
gegevensbescherming werd een nieuw beleid uitgewerkt.  

De raad stelde dit punt vast. 

 

3. Interne zaken - Kennisnemen van het rapport over de ICT-veiligheidsaudit 

De gemeente liet in de periode 28 september – 2 oktober 2020 een ICT-audit uitvoeren om de 
meest prioritaire potentiële risico’s en kwetsbaarheden op het vlak van cyber- en 
informatieveiligheid te detecteren. Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van dit 
punt. 

De raad nam kennis van dit punt. 

 



 

 

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 


