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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 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1. Goedkeuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 
september 2021 

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 voor maatschappelijk welzijn keurde de notulen goed.  

 

2. Kennisnemen van het jaarverslag 2020 van de Minder Mobielen Centrale 

De raad voor maatschappelijk welzijn nam kennis van dit punt.  

 

3. Vaststellen van het nieuw reglement van de Minder Mobielen Centrale 

Taxistop heeft met ingang van 1 januari 2021 de tarieven van het lidmaatschap voor de 
leden van een Minder Mobielen Centrale verhoogd. 

De nieuwe tarieven moeten opgenomen worden in het reglement van de Minder Mobielen 
Centrale van Oosterzele. Het is aangewezen om het volledige reglement van de Minder 
Mobielen Centrale bij te werken en in overeenstemming te brengen met de huidige 
werking. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde dit reglement vast.  

 

4. Vaststellen reglement  inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen 
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en 



van de lokale economie – wijzigen besluiten van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 15 oktober 2020 en 25 maart 2021 

De afbakening van de huidige doelgroepen, die vermeld zijn in het reglement dat is 
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 15 oktober 2020 en 
gewijzigd in zitting van 25 maart 2021, dient uitgebreid te worden. 

Er zijn nog heel wat consumptiebonnen over, ook nadat de huidige doelgroepen actief 
werden aangeschreven. 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde dit reglement vast.  

 

5. Participatie en sociale activering. Steunreglement.  
Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de financiële drempel tot 
culturele, sport- en jeugdactiviteiten moet verlagen en m.a.w. de kansarmen in het sociale 
leven wil betrekken. De subsidie kan toegekend worden voor de betaling van lidgelden, 
meerdaagse schoolactiviteiten, kampen, … 

In het reglement heeft het OCMW bijzondere prioritaire doelgroepen gedefinieerd die de 
voorkeur genieten bij de toekenning van het voordeel. 

De raad voor maatschappelijk welzijn 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 


