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Persverslag van de OCMW-raad dd.  12 december 2018 

 

Aanwezig: Stefaan Vercamer, Voorzitter 

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

Vanden Bossche, Christine Vandriessche, Tom Wittebroodt, Julien Opsomer, 

Raadsleden 

Sarah Volckaert, Bestuurssecretaris 

Geert De Meyer, Adjunct-algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Wim Dhont, Pieter-Jan Van De Weghe, Raadsleden 

Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur 

Afwezig:  

Openbaar 
SECRETARIAAT 

Mededelingen 

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting 

De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 19 november 2018 goed. 

Klachtenbehandeling jaarverslag 2017 

Integratie stad-OCMW - Verlenging begeleidingsopdracht Möbius 

De raad gaat akkoord dat de begeleidingsopdracht integratie stad-OCMW door studiebureau 

Möbius wordt verder gezet. Het aandeel ten laste van het OCMW Oudenaarde wordt geraamd op 

31.500,- euro, excl. BTW. 
SOCIALE DIENST 

Aanpassingen criteria kansenpaswerking (OK-pas) vanaf 1 januari 2019 

De raad gaat akkoord met het voorstel van de nieuwe criteria van de OK-pas werking toe te passen 

met ingang van 1 januari 2019. 

10 jaar OK-Swaree op donderdag 17 januari 2019 

Voorstel: de OCMW Raad gaat akkoord met het 3de voorstel waarin de coverband 'De Toape 

geraapte' wordt ingehuurd voor de organisatie van 10 jaar OK Swaree op donderdag 17 januari 

2019. 

Er is voldoende budget om de meerkost van 450 euro te betalen (via giften en opbrengsten werking 

afgelopen jaar 2018). 

Succesvolle evaluatie JoTa-project 

OCMW Oudenaarde voorziet €1.500 extra middelen voor het JoTa-project (voor het werkjaar 2018 

en 2019) om tegemoet te komen aan de vraag tot indexering van het subsidiebedrag. De 

succesvolle evaluatie van het project is een bijkomende motivatie om ook in de toekomst in te 

zetten op dit sociaal activeringsproject voor jongeren in Oudenaarde. 

Verlenging aantal LOI plaatsen in Oudenaarde vanaf 1 januari 2019 

Concreet voor Oudenaarde betekent dit dat we de 8 LOI-plaatsen in de Sint-Walburgastraat 10 

toch open houden vanaf 1 januari 2019 voor mogelijks nieuwe kandidaat vluchtelingen 

doorgewezen door Fedasil. Momenteel zit de Zegestraat vol (7 plaatsen) en zit er niemand in de Sint-

Walburgastraat 10. Dus we verwachten de komende maanden een mogelijke instroom in 

Oudenaarde. Na 6 maanden maken we een evaluatie op en agenderen we de situatie opnieuw 

op de OCMW Raad. 
FINANCIËLE DIENST 

Betaalbaarstellen van aanrekeningen 

De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar. 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar. 
AANKOOP EN PATRIMONIUM 
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Verkopen van een perceeltje weiland te Nederename (Hemelrijkstraat). 

De Raad gaat akkoord met het voorstel van de afdeling Vastgoedtransacties. 

De kandidaat-koper de mogelijkheid bieden een schriftelijk bod in te dienen op het perceeltje 

weiland te Oudenaarde – 3e afdeling Nederename, sectie A, nr. 180C. Bij een voldoende hoog bod 

kan een ontwerp van verkoopakte opgemaakt worden onder de opschortende voorwaarde van 

het niet uitoefenen van het recht van voorkoop door de pachter waarna dit recht van voorkoop 

aan de pachter zal betekend worden. 

 

Het bod dient de geschatte waarde zeker te overschrijden. 

Na het uitbrengen van het bod zal beslist worden of het voldoende hoog is. 

 

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. 

Leveren van visco-elastische matrassen ten behoeve van de woonzorgcentra - Goedkeuren bestek 

en gunningswijze. 

Het bestek met nr. 852/20/2018 en de raming voor de opdracht “Levering van visco-elastische 

matrassen ten behoeve van de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant.”, opgesteld door de 

Aankoopdienst OCMW worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 

€ 31.000,00 excl. btw of € 37.510,00 incl. 21% btw. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsenveloppe IE-2. 

 

Drukken en leveren drukwerk op afroep - samenaankoop Stad en OCMW - bestek D01702018 - 

kennisname bestek en gunningswijze. 

De Raad neemt kennis van het bestek en de raming  voor de opdracht “Drukken en leveren 

drukwerk op afroep”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 

101.599,00 EUR incl. btw. 

De stad Oudenaarde treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

De uitgaven voor deze opdracht zijn voorzien op het exploitatiebudget. 

Aanvragen m.b.t. het gebruik van de Kapel en pandgang. 

In te stemmen met voormelde aanvragen. 

Aankoop elektrische fietsen (groepsaankoop) 

De Raad keurt het evaluatieverslag d.d. 7 december 2018 goed voor de opdracht 'Aankoop 

elektrische fietsen (groepsaankoop)'. 

 

De opdracht groepsaankoop van elektrische fietsen wordt gegund aan de firma Asfra-Flanders 

Fietsen. 

Elektrische fiets : Giant Entour E + O Disc voor de prijs van 1.431,99 euro excl BTW. 

Contract voor de uitvoering van externe dienstenopdrachten m.b.t. preventie en bescherming op 

het werk, inclusief de diensten van de arbeidsgeneesheer en de veiligheidsdeskundige – opzegging. 

De raad keurt het goed om het lopend contract met Securex nu op te zeggen met het oog op een 

nieuwe aanbesteding. 

Aangaan van een onderhoudscontract voor de stroomaggregaten van de woonzorgcentra. 

De raad keurt het goed om met de firma Bobinindus te 2870 Puurs  het voormelde 

onderhoudscontract voor 2 noodaggregaten af te sluiten. 
PERSONEELSDIENST 
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Vacant verklaren van 1 VTE Deskundige topograaf (B1-B3) 

De raad besluit: 

1. Principiële goedkeuring dat 1 VTE Deskundige Topograaf (Bv) met salarisschalen B1-B3, in statutair 

dienstverband, wordt vacant verklaard. 
 

2. Deze functie wordt begeven via een procedure van interne personeelsmobiliteit, conform artikel 8 

van de vigerende rechtspositieregeling. 

Overeenkomstig artikel 80 van de rechtspositieregeling zal de vacature vervuld worden door 

functiewijziging. 

Hierbij komen de kandidaten in aanmerking die in dezelfde graad zijn aangesteld als de graad van 

de vacante functie. 

 

3. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar, verlengbaar met 1 jaar. 

 

4. Conform art  80 en 18 §1, en binnen de grenzen van de algemene regels die de raad heeft 

vastgesteld, wordt de concrete selectieprocedure als volgt vastgesteld: 

- Selectiecriteria: de criteria vastgesteld in het functieprofiel vervat in de functiebeschrijving van 

Deskundige Topograaf (Bv), salarisschaal B1-B3. 

- Het verloop van de selectie: de procedure bepaald in artikel 80, van de rechtspositieregeling. 

- Selectietechniek: De kandidaten worden onderworpen aan een gestructureerd interview door een 

selectiecommissie die nagaat of de kandidaat voldoet aan de competentievereisten voor de 

vacante functie. 

Het gestructureerd interview is onder meer gebaseerd op: 

1. de selectiecriteria, afgeleid van de functieomschrijving voor de vacante functie; 

2. een vooraf door de kandidaten overgemaakt CV; 

3. de sollicitatiebrief van de kandidaten; 

4. de laatste evaluatie van de kandidaat; 

- De samenstelling en de werking van de selectiecommissie: de bepalingen gestipuleerd in artikel 

18bis §2, van de rechtspositieregeling. 

- De selectiecommissie formuleert op basis van het interview een conclusie over de geschiktheid of 

de ongeschiktheid van de kandidaten en stelt een rangorde van geschikt gevonden kandidaten 

voor volgens een puntensysteem op 100. Om als geschikt te worden beschouwd, moeten de 

kandidaten minimaal zestig procent van de punten behalen. 

 - De aard van de selectieprocedure: de selecties zijn vergelijkend conform art. 18bis, §4 van de 

rechtspositieregeling. 

 

5. De OCMW-raad doet een oproep tot de kandidaten. 

De vacature die door interne personeelsmobiliteit wordt vervuld, wordt door de aanstellende 

overheid intern bekendgemaakt via de volgende media: 

1°        interne post 

2°        ad valvas uithanging 

De personeelsleden die langer dan een week afwezig zijn, worden schriftelijk van de vacature op de 

hoogte gebracht. 

Het vacaturebericht vermeldt de functiebenaming en de functiebeschrijving, de salarisschaal, de 

voorwaarden, de selectieproeven, de wijze waarop de kandidaturen moeten worden ingediend en 

de uiterste inschrijvingsdatum, het interne contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen 

over de vacante betrekking. 

De kandidaturen worden ingediend bij gewone brief aan de adjunct-algemeen directeur. De 

uiterste termijn voor kandidaatstelling beloopt dertig kalenderdagen na de datum van de 

bekendmaking van de vacature of tot de datum meegedeeld in de bekendmaking, met dien 

verstande dat deze datum nooit minder dan veertien kalenderdagen mag zijn. 
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 6. Conform artikel 80 en bijlage III van de RPR moeten de kandidaten 

- een minimale graadanciënniteit van 4 jaar hebben 

- een "uitstekend" of "gunstig" evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie 

- voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving van de functie 

- Houder zijn van een bachelordiploma Topografie 

- Houder zijn van een rijbewijs B 

 

Aldus vastgesteld in zitting van 12 december 2018 

 

Namens de raad: 

In opdracht: 

Luc Vanquickenborne Stefaan Vercamer 

Algemeen directeur Voorzitter 

 


