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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 25 april 
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. Vaststellen jaarrekening 2018 - OCMW Oosterzele 

De jaarrekening over 2018 van het OCMW van Oosterzele wordt vastgesteld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn (Decreet Lokaal Bestuur, art. 595).  

De raad stelde dit punt vast. 

 

3. Goedkeuren van geactualiseerd reglement dienst gezinszorg 

Naar aanleiding van de audit van Zorginspectie (2018) is gevraagd om de “acute zorg” 
expliciet te vermelden in het huishoudelijk reglement van de dienst gezinszorg van het 
OCMW. 

Verder is er ook een bijlage ‘privacy bij de reglementen van het OCMW’ toegevoegd zodat 
wij voldoen aan de GDPR verplichtingen. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

4. Warme maaltijden: geen nieuwe procedure overheidsopdrachten -met als 
opdracht leveren van warme maaltijden aan huis- opstarten vanaf 1 juni 2019.  



De dienst warme maaltijden is opgericht in 1989. Dit was één van de acties die kaderde 
binnen de doelstelling  mensen langer thuis te laten wonen. Er waren toen weinig 
aanbieders op de markt en om de prijs en kwaliteit te bewaken is er toen een 
overheidsopdracht uitgeschreven. 

Het OCMW treedt op als doorgeefluik, in die zin dat de aanvragen voor een warme 
maaltijd worden doorgegeven aan een traiteur en de facturatie gebeurt door het OCMW.  

De maatschappij evolueert en er zijn  meer en meer alternatieven op de private markt die 
dezelfde dienstverlening aanbieden. Zo wordt deze dienstverlening niet meer als een 
kerntaak weerhouden. 

Het contract met de traiteur warme maaltijden stopt op 31 mei 2019.  

Concreet betekent dit dat er een nieuwe overheidsopdracht (met bekendmaking) zou 
moeten opgestart worden. 

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd om geen nieuwe procedure meer op te starten  
vanaf 1 juni 2019. 

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 


