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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 maart 
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. Aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger 
om deel te nemen aan de algemene vergadering van het Centrum voor 
Basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vzw 

 Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur wordt aan de OCMW-raad gevraagd om een 
nieuwe vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) aan te duiden die actief deelneemt 
aan de Algemene Vergaderingen van het Centrum voor Basiseducatie Leerpunt Gent-
Meetjesland-Leieland vzw. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

3. Goedkeuren overeenkomst van aanneming van vertaalwerk en tolken / 
telefonische tolken 

Aan de OCMW -raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering, met zetel te 
1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 212, over de aanneming van vertaalwerk en tolken / 
telefonisch tolken. 

De overeenkomst gaat in na goedkeuring OCMW-raad en wordt aangegaan voor 
onbepaalde duur. 

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 


