
 

 

 

 
 

 

 

Lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 Vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2019 

(decreet van 22 december 2017) 
 

De lijst van de besluiten van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 

2019 werd overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 overgemaakt 

aan de provinciegouverneur op heden, 2 oktober 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 

 

FINANCIËN - KWARTAALRAPPORTERING OCMW 2/2019 - KENNISGEVING 

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van kwartaalrapportering 2/2019. 

 

2 

 

PERSONEEL- DELEGATIE VASTSTELLING PERSONEELSFORMATIE, RECHTSPOSITIEREGELING 

EN INVULLING DAGELIJKS PERSONEELSBEHEER AAN HET VAST BUREAU- BESLISSING 

Het vast bureau wordt bevoegd voor de rechtspositieregeling van het personeel tenzij de 

wijzigingen financiële implicaties hebben. 

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de OCMW-raad. 

Het vast bureau wordt bevoegd voor de vaststelling van het organogram. 

Het vast bureau wordt bevoegd voor de  vaststelling van de personeelsformatie tenzij de 

wijzigingen een financiële impact hebben. 

Het vast bureau rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad. 

 

3 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

 

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 

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. 

 


