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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 28 januari 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. 
De raad keurde dit punt goed. 
 
2. Intrekken besluit van 10 december 2018 betreffende de uitbreiding en actualisering 

explore netwerk 
De OCMW-raad keurde 10 december 2018 het besluit goed betreffende de uitbreiding en actualisering 
explore netwerk. 
De gemeente werd gemachtigd voor het voeren en sluiten van de procedure en om in naam van het 
OCMW op te treden bij de gunning van deze opdracht. Verder werd ook het bestek met nr. TD2018-
154 en de raming voor de opdracht “Contract internet ” goedgekeurd.  
Aangezien de gemeenteraad van 13 december 2018 het agendapunt “goedkeuren lastvoorwaarden en 
gunning uitbreiding netwerk” uitstelde,  is het dan ook logisch dat het besluit van de OCMW-raad 
wordt ingetrokken. 
De reden van uitstel is het feit dat ook het raamcontract van de Vlaamse Overheid en de VVSG moet 
bekeken worden. 
De raad keurde dit punt goed. 
 
3. Communicatie en ICT - De gemeente aan te stellen als aankoopcentrale voor de opdracht 

aankoop van producten (telecommunicatiediensten) via de aankoopcentrale van de 
Vlaamse Overheid en om de gemeente te machtigen deze opdracht te plaatsen bij 
Proximus 

Er is een uitbreiding en actualisatie nodig van het netwerk om een uniforme, stabiele, beveiligde en 
snelle internetverbinding op alle sites te garanderen.  
Gemeente, OCMW en AGB willen instappen in het raamcontract van de Vlaamse Overheid. Het 
raamcontract betreft een looptijd van drie jaar en bundelt volgende sites: gemeentehuis, bibliotheek, 
Amb8, OCMW, Gilo Oosterzele, Gilo Balegem, Gilo Scheldewindeke, loods, GC De Kluize, sporthal, 
Erfgoedhuis, IJzeren hekken en Mannekensschool.  
De OCMW-raad machtigt het gemeentebestuur om in naam van het OCMW een verbintenis aan te gaan 
via de Aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid met Proximus. 

De raad keurde dit punt goed. 
 



4. Interne zaken - Goedkeuren van het begrip 'dagelijks bestuur' 
De OCMW-raad stelt vast welke uitgaven onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ vallen. Voor deze 
uitgaven delegeert de OCMW-raad aldus zijn bevoegdheid aan het vast bureau. 
De raad keurde dit punt goed. 
 
5. Interne zaken - bepalen van de voorwaarden m.b.t. de visumverplichting van 

voorgenomen financiële verbintenissen 
De OCMW-raad bepaalt de voorwaarden waaronder de financieel directeur controle uitoefent op de 
wettigheid en regelmatigheid van beslissingen van het OCMW die een werkelijke uitgave impliceren. 
Daarnaast kan de OCMW-raad bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de 
visumverplichting. 
De raad keurde dit punt goed. 
 
6. Raad en commissies -  lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van 

elektriciteit, gas en water – aanduiding vertegenwoordiger (en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger) 

Met de start van de nieuwe legislatuur, is het noodzakelijk dat ook in de Lokale Adviescommissie 
(LAC) één of meerdere vertegenwoordigers worden aangeduid door de OCMW-raad. Deze commissie 
vergadert in geval van een verzoek tot afsluiting of heraansluiting van de toevoer van de minimale 
levering van water, gas of elektriciteit. De mandataris die namens het lokaal bestuur in de 
adviescommissie zetelt moet lid zijn van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Verder is de 
commissie samengesteld uit een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW, één 
vertegenwoordiger van de distributeur en één vertegenwoordiger van de erkende instelling van 
schuldbemiddeling.  
De raad keurde dit punt goed. 
 
7. Kennisnemen van aanduiden vervanger voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst  
Overeenkomstig artikel 106 van het decreet lokaal bestuur kan de voorzitter van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst een vervanger aanwijzen indien hij tijdelijk afwezig is.  
De vervanger is de voorzitter van het vast bureau of een lid van het vast bureau.  
De raad nam kennis van dit punt 
 
8. Kennisname goedkeuring jaarrekening 2017 door de gouverneur  
De Gouverneur keurde de jaarrekening 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
goed. Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit besluit. 
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 


