
 

 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 augustus 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 augustus 2019 

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

de provinciegouverneur op heden, 26 augustus 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 

 

JURIDISCHE ZAKEN - DEONTOLOGISCHE CODE MANDATARISSEN EN LEDEN VAN HET BCSD - 

AANPASSING EN HERVASTSTELLING - GOEDKEURING 

De deontologische code van de mandatarissen en leden van het BCSD wordt aangevuld en wordt 

integraal goedgekeurd. 

 

2 

 

PREVENTIE - VISIETEKST EN GLOBAAL PLAN PERIODE 2019-2024 VOOR PREVENTIE EN 

BESCHERMING OP HET WERK - GOEDKEURING 

De ocmw raad keurt de visietekst en het globaal plan voor preventie en bescherming op het werk 

voor de periode van 2019 tot 2024 goed. 

 

3 SOCIALE ZAKEN – REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE – AANPASSING EN 

HERVASTSTELLING  - BESLISSING   

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de kilometervergoeding voor de vrijwillige 

chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale Zedelgem gelijk te stellen met de vergoeding voor 

dienstverplaatsing van medewerkers. Deze aanpassing wordt vermeld in het Reglement en wordt 

toegepast vanaf 01/09/2019.  Het reglement wordt hervastgesteld. 

 

4 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

5 

 

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. 

 


