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Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 

Vergadering van donderdag 17 oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig:  

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, Ruben De Gusseme, 
Roswitha Gerbosch, Linda De Vos, Pien Kaat, Van Hecke Ann, Van Hoorde Louise, 
Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Roelekens Evelien, Van Der Heyden Simon, 
Logghe Jeroen, Raadsleden; 
Christ Meuleman, Els De Turck, Marleen Verdonck, Orville Cottenie, Schepenen; 
Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Marijke De Meyer, Adjunct-algemeendirecteur 

Verontschuldigd:  

Guy De Smet, Pascal Fermon, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 

 

Voorzitter Hilde De Sutter opent de zitting om 22.46 uur. 

 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 
12 SEPTEMBER 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 voorzitter leidt het punt in. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 
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Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 32 en 74 

 

Juridisch kader 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277§1 en 278§1 

 

Motivering 

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. 

De de raad voor maatschappelijk welzijn heeft geen opmerkingen op de notulen van de 
zitting van donderdag 12 september 2019. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 12 
september 2019 worden goedgekeurd. 

Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de algemeen directeur om de notulen per 
elektronische drager te verzenden aan de leden van de raad voor maatschappelijk 
welzijn. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

2. FINANCIËN - VASTSTELLEN VAN DE BUDGETWIJZIGING 2019 VAN HET OCMW 
OOSTERZELE 

Voor het begin van het nieuwe boekjaar stelde de OCMW-raad het budget 2019 vast. 
Ondertussen werd het budget 2019 gewijzigd. Dit gewijzigde budget 2019 heeft een 
resultaat op kasbasis van 1 382 897 euro en een autofinancieringsmarge van 4 453 euro.  

 

De voorzitter leidt het punt in. Schepen Marleen Verdonck licht het agendapunt verder 
toe. 

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77 en 78 

 

Juridisch kader 
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Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststellen van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn  

Beslissing van de OCMW-raad van 10 december 2018 betreffende het vaststellen van het 
budget 2019 van het OCMW Oosterzele 

 

Motivering 

Voor het begin van het nieuwe boekjaar stelde de OCMW-raad het budget 2019 vast. 
Ondertussen werd het budget 2019 gewijzigd, onder meer door de overdracht van de 
saldi van de investeringskredieten van 2018 en door toevoeging van het correcte bedrag 
van het gecumuleerd budgettair resultaat (dat pas gekend is na afsluiten van de 
jaarrekening). Dit gewijzigde budget 2019 heeft een resultaat op kasbasis van  
1 382 897 euro en een autofinancieringsmarge van 4 453 euro.  

 

Besluit 

 

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de budgetwijziging 2019 van het 
OCMW van Oosterzele goed. 

 

Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

3. INTERNE ZAKEN - KENNISNEMEN VAN HET RAPPORT OVER DE 
ORGANISATIEBEHEERSING OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing.  

 

De voorzitter leidt het punt in.  

 

De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. 

 

De raad voor maatschappelijk welzijn,  

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

 

Juridisch kader 
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Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 ‘Interne zaken - Goedkeuren van het 
algemene kader van het interne controlesysteem’.  

 

Motivering 

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en 
schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau 
over de organisatiebeheersing.  

De algemeen directeur gaf toelichting over het rapport tijdens de 
gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid in zitting van woensdag 9 oktober.  

 

Besluit 

 

Artikel 1: De raad neemt kennis van het rapport over de organisatiebeheersing opmaakt 
door de algemeen directeur. 

 

De raad neemt kennis van dit punt. 

 

De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 

 

De voorzitter gaat over tot de behandeling van de mondelinge vragen.  

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

De voorzitter sluit de zitting om 23.00 uur. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
Adjunct-algemeendirecteur De voorzitter van de raad voor 
 maatschappelijk welzijn 
  

 

 

 

Marijke De Meyer Hilde De Sutter 

 


