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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 21 
november 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. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project ESF 
457 outreachend werken voor de periode 1.1.2020 tot 31.12.2021 

Deze overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen gemeente Oosterzele en 
emino vzw vast te leggen in het kader van het ESF project ICAN Oost-Vlaanderen, een 
specifiek project voor een groep maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden, volgens de 
methodiek van Missing Link, die niet of onvoldoende bereikt worden door de reguliere 
begeleidingsinstanties. 

De raad keurde dit punt goed. 

 

3. Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 OCMW en gemeente Oosterzele - deel 
OCMW 

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een 
meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een 
financiële nota en een toelichting. 

De gemeenten en de OCMW’s hebben een geïntegreerd meerjarenplan, maar hebben hun 
eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor 
maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. 
Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor 



maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het  meerjarenplan 
definitief is vastgesteld. 

De raad stelde dit punt vast. 

 

4. Communicatie & ICT - Aansluiten  bij raamcontract C-Smart software via Cipal 
dv 

De huidige raamcontracten waarbij de gemeente is aangesloten lopen tot midden 2020.  

Om de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren is het aangewezen om een nieuw 
raamcontract af te sluiten, dit contract biedt o.a. een laagste prijsgarantie.  

De raad keurde dit punt goed. 

 

5. Communicatie & ICT - Aansluiten  bij raamcontract C-Smart hardware ICT via 
Cipal dv 

De huidige raamcontracten waarbij het OCMW is aangesloten lopen tot midden 2020.  

Om de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren is het aangewezen om een nieuw 
raamcontract af te sluiten, dit contract biedt o.a. een laagste prijsgarantie.  

De raad keurde dit punt goed. 

 

6. Communicatie & ICT - Aansluiten  bij raamcontract Vlaamse Overheid - 
telecommunicatiediensten 

Om de continuïteit van de dienstverlening te verbeteren is het aangewezen om een nieuw 
raamcontract af te sluiten, dit contract biedt o.a. een laagste prijsgarantie.  

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 


