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OPENBARE ZITTING 
 

 
Goedkeuring notulen 
1. NOTULEN OPENBARE ZITTING 19 AUGUSTUS 2014 

toelichting  
besluit Enig artikel: De notulen worden goedgekeurd. 
 
 
Overheidsopdrachten 
2. NIEUW CONTRACT HEXACOM - UPGRADE TELEFONIE 

toelichting Gelet op het Besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 
2008 houdende goedkeuring aansluiting op het telefonieproject van de 
gemeente Oosterzele. 
Het OCMW Oosterzele zal in navolging van de gemeente het bestaande 
contract verbreken zonder kosten en een nieuwe overeenkomst aangaan voor 
de duur van 7 jaar.  

besluit Artikel 1 : Het huidige contract met Hexacom NV Gorislaan 49, 1820 
Steenokkerzeel wordt verbroken zonder verbrekingsvergoeding en er wordt 
een nieuw contract voor 7 jaar aangegaan. 
Art. 2 : Het huurbedrag en het onderhoudscontract (onderdeel OCMW)  
ten bedrage van 3.317,75 euro excl. btw per jaar (inclusief de uitbreiding) wordt 
goedgekeurd. 
 

 
 
 
Extramurale dienstverlening  
3. WARME MAALTIJDEN – AANPASSING BIJDRAGEN 

toelichting Het OCMW besteedt aandacht aan het maximaliseren van de inkomsten en 
een actie (3.1.3) uit de meerjarenplanning is het herbekijken van de bijdragen 
warme maaltijden. 

besluit Artikel 1 : De beslissing van  25 februari 2014 wordt ingetrokken. 
Art. 2 : Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende raad. 



4. REGELING KORTE OPVANGMOMENTEN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
toelichting Kind en Gezin besliste dat de regeling voor korte buitenschoolse 

opvangmomenten bij aangesloten onthaalouders wordt aangepast. Vanaf 1 juli 
2014 moeten zowel de onthaalouders als de ouders in een zelfde systeem 
zitten. 
De dienstverantwoordelijken stellen voor om het systeem toe te passen waarbij 
de ouders een dagtarief (40%) betalen en de onthaalouders ontvangen 
kostenvergoeding op dagbasis berekend. 
Dit is een beslissing van Kind en Gezin die via secretariaat Kind en Gezin werd 
gecommuniceerd. 
 

besluit Enig artikel: De regeling korte opvangmomenten buitenschoolse opvang wordt 
goedgekeurd. 

 
 
 
D1. VOORLOPIG VASTSTELLEN ONTEIGENINGSPLAN WONINGEN 

WINDEKEKOUTER 60-62 
 

toelichting De OCMW-raad heeft een principiële beslissing genomen om de woningen 
gelegen in de Windekekouter 60 en 62 aan te kopen van de Regie der 
gebouwen. Daarvoor dient de eigendom onteigend te worden. De Regie der 
gebouwen heeft een onteigeningsplan opgesteld. Alvorens een openbaar 
onderzoek kan gevoerd worden dient de OCMW-raad dit plan voorlopig vast te 
stellen. 

besluit Artikel 1: Het onteigeningsplan opgesteld door de Regie der Gebouwen op 29 
maart 2014 voor de woningen gelegen aan de Windekekouter 60 en 62 op een 
perceel grond met een oppervlakte van 11a 95ca wordt voorlopig vastgesteld. 
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Oosterzele wordt gelast met het voorgeschreven openbaar onderzoek. 
 

 
 

 

BESLOTEN ZITTING 
 
Goedkeuring notulen 
5. NOTULEN BESLOTEN ZITTING 19 AUGUSTUS 2014 

 
 

Sociale dienstverlening  
D2. UITVOERING WERKSTRAF 

 
 

 
 


