
 

 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 werd 

overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt aan de 

provinciegouverneur op heden, 24 mei 2019, en werd op dezelfde dag bekend gemaakt op de 

webtoepassing van de gemeente Zedelgem. 

 

Sabine Vermeire Charlotte Vermeulen 

algemeen directeur voorzitter 

 

 

 

 

 

 
 

AGENDA 

 
OPENBAAR 

 

1 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR - ORGANISATIEBEHEERSING - INFORMATIEVEILIGHEID – UITVOERING 

PLAN VAN AANPAK EN PLANNING – RAPPORTAGE  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uitvoering van het plan van aanpak 

informatieveiligheid en van de geplande beheersmaatregelen voor het komende jaar, dat 

opgenomen is in het rapportagedocument dat toegevoegd is als bijlage aan dit besluit. 

 
2 

 

ALGEMEEN DIRECTEUR - ORGANISATIEBEHEERSING - RAPPORTAGE - RESULTATEN 

ZELFEVALUATIE - ACTIEPLANNING 2019-2021 - KENNISNAME  

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de rapportage door de algemeen 

directeur van de resultaten van de zelfevaluatie uitgevoerd binnen het goedgekeurde kader 

organisatiebeheersing en neemt kennis van de actieplanning juni 2019-mei 2021 met de 

prioritaire verbeteracties die voortvloeien uit de zelfevaluatie. 

 
3 JURIDISCHE ZAKEN - DEONTOLOGISCHE CODE VOOR MANDATARISSEN EN LEDEN VAN HET 

BIJZONDER COMITÉ – BESLISSING 

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de deontologische code van de mandatarissen en de 

leden van het bijzonder comité goed. 

 
4 

 

GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 

In uitvoering van de artikelen 32, 74, 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur en de bepalingen 

van het huishoudelijk reglement voor de OCMW-raad, vastgesteld in zitting van 21 februari 2013 en 

latere wijzigingen werden de ontwerpnotulen van de vorige raadsvergadering ten minste acht 

dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn. 

Elk lid van de raad voor maatschappelijk welzijn heeft het recht tijdens de vergadering 

opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die 
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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. 

 


