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Persverslag van de OCMW-raad dd.  10 september 2018 

 

Aanwezig: Stefaan Vercamer, Voorzitter 

Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Carine De Potter, Wouter Decoodt, Kathy Janssens, Eric Martens, David 

Vanden Bossche, Christine Vandriessche, Julien Opsomer, Raadsleden 

Geert De Meyer, Adjunct-algemeen directeur 

Verontschuldigd: Wim Dhont, Pieter-Jan Van De Weghe, Tom Wittebroodt, Raadsleden 

Sarah Volckaert, Bestuurssecretaris 

Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting 

De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 18 juli 2018 goed. 

Goedkeuring om toe te treden tot de charter 'Gezonde Gemeente' 

De raad keurt de toetreding tot de charter 'Gezonde Gemeente' goed mits verwijderen van het 

vrijblijvend, vrijwillig karakter in de tekst. 

Kennisnemen van het organogram geïntegreerd lokaal bestuur Oudenaarde 

De raad neemt kennis van het organogram voor het geïntegreerd lokaal bestuur Oudenaarde. 
FINANCIËLE DIENST 

Betaalbaarstellen van aanrekeningen 

De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar. 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar. 

Overbrugging door het OCMW van een tijdelijke liquiditeitsnood van Auroraziekenhuis AV 

Er wordt ingestemd met een thesaurievoorschot van 1.125.000 euro dat het OCMW kosteloos 

verleent met zijn beschikbare liquide middelen om de tijdelijke liquidititeitsnood van Auroraziekenhuis 

op te vangen, die ontstaat tijdens de maanden september-oktober-november 2018 vanuit de korte 

termijn verplichtingen van Aurora. Van zodra de liquiditeitspositie van Aurora terug positief is (op het 

einde van 2018), betaalt Aurora de door het OCMW verstrekte thesaurievoorschotten terug.   
AANKOOP EN PATRIMONIUM 

Openbaar verkopen van bomen uit de bossen van het OCMW. 

Het OCMW neemt kennis van het resultaat van de openbare houtverkoop. 

- lot Brakelbos : 53.460,00 euro. 

Definitief toegewezen aan De Clercq Hout cvba. 

- lot Spijkerbos-Elenebos : 1.800,00 euro. 

Ingehouden. 

 

De opbrengst van deze vervreemding zal worden aangewend voor het verwerven van onroerend 

patrimonium met sociaal doel of voor het uitvoeren van werken aan en het uitrusten van 

inrichtingen toebehorend aan het OCMW. 
WZC 

Personeelsbezetting in overeenstemming met de verhoogde zorggraad (65% naar 75%) 

De raad keurt de vraag om 3 FTE zorgkundigen te kunnen aanwerven goed. 1 FTE per afdeling (1 

Buzau, 1 Coburg en 1 Scheldekant). 

 

 

 

 



2/2 

 

Aldus vastgesteld in zitting van 10 september 2018 

 

Namens de raad: 

 

 

In opdracht: 

Luc Vanquickenborne Stefaan Vercamer 

Algemeen directeur Voorzitter 

 


