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 Meerspoort 30 

9700  Oudenaarde 

www.ocmwoudenaarde.be 

     

                                                                                                                                              

 

 

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD 

 VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 13 JULI 2016 

 

Aanwezig  Stefaan VERCAMER, voorzitter 

  Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester 

  JULIEN OPSOMER, Carine DE POTTER, Kathy JANSSENS, Eric 

MARTENS, David VANDEN BOSSCHE, Pieter-Jan VAN DE WEGHE, 

Christine VANDRIESSCHE, Wim DHONT, Tom WITTEBROODT, 

raadsleden 

 Sarah VOLCKAERT, waarnemend secretaris 

Verontschuldigd  Wouter DECOODT, raadslid 

  Geert DE MEYER, secretaris 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

Secretariaat 

 

o   1   Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van  29 juni 2016 – openbare 

zitting.  

DE RAAD BESLIST: 

het proces-verbaal over de openbare zitting van de vergadering van 29 juni 2016 wordt 

unaniem goedgekeurd. 

o   2   Jaarlijkse evaluatie van de afsprakennota.  

Versie 2 van de afsprakennota wordt unaniem goedgekeurd.  

Financiële dienst 

 

o   1   Budget 2016 - aanpassing 1 

BESLUIT: 

 

Met unanimiteit wordt budgetwijziging 1 van het BUDGET 2016 vastgesteld, zoals 

aangeleverd op 05 juli 2016. 

De gemeentelijke bijdrage blijft vastgesteld op 4.788.675,48 EUR. 

 

o   2   Toekennen van een uitzonderlijke bevoegdheid tot betaalbaar stellen van facturen en 

rekeningen en het invorderbaar verklaren van ontvangsten door het bijzonder comité 

voor de Sociale Dienst.  

http://www.ocmwoudenaarde.be/
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BESLUIT: 

 

Er wordt unaniem goedkeuring verleend aan een delegatie van de bevoegdheid van de raad om 

het betaalbaar stellen van facturen en innen van ontvangsten te laten gebeuren door het 

Sociaal Comité van 22 augustus 2016.  

o   3   Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

Invorderbaar verklaard. 

 

o   4   Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen 

Betaalbaar gesteld. 

Patrimonium 

 

o   1   Openbaar verkopen van bomen uit de bossen van het OCMW.  

DE RAAD NEEMT KENNIS, 

 

van het resultaat van de openbare houtverkoop: 

- Lot 25 – Brabelbos: 48.250,00 euro. 

Defintief toegewezen aan De Clercq Hout cvba. 

 

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. 

 

o   2   Kosteloze eigendomsoverdracht van het ‘Schipperskerkje’ aan de Stad.  

BESLUIT: 

 

Het OCMW verklaart zich akkoord met de inhoud van de e-mail van 23 juni 2016 van de 

Stad. 

 

o   3   Verkopen van gronden te Eine/Nederename aan Peerdimmo bvba.  

BESLUIT: 

 

Het OCMW gaat akkoord om tot verkoop over te gaan van het perceel nr. 1061/02S te 

Oudenaarde – 2e afdeling Eine, sectie A, en een deel van het perceel nr. 401H te Oudenaarde – 

3e afdeling Nederename, sectie A, aan Peerdimmo BVBA tegen minimum de verkoopprijs van 

6,50 euro/m² - exclusief alle bijhorende kosten. 

 

Aan Peerdimmo BVBA zal gevraagd worden een verbeterd bod te doen. 
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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. 

 

Werken en leveringen 

 

o   1   Opvolging bouwwerken ‘Sociaal Huis’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 

- goedkeuren vorderingsstaten. 

 

Unaniem goedgekeurd. 

 

o   2   Opvolging aanleg tuinen WZC ‘Meerspoort’ en WZC ‘Scheldekant’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 

- goedkeuren vorderingsstaten. 

 

Unaniem goedgekeurd. 

 

o   3   Opvolging bouwwerken op de Sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 

- goedkeuren vorderingsstaten.  

 

Unaniem goedgekeurd.  

 

o   4   Vraag tot principeakkoord voor wijziging aan project ‘Verbouwen van WZC tot Sociaal 

Huis’: verwijderen dekvloeren op verdiepingen +1, +2 en +3                                                  

BESLUIT: 

 

Er wordt principieel akkoord gegaan met de noodgedwongen wijziging om de dekvloeren op 

de verdiepingen +1, +2 en +3 van het voormalige WZC te verwijderen omwille van de 

onbruikbaarheid na afbraak van de muren.  

 

wzc de Meerspoort 

 

o   1   Aanvraag prijsverhoging kapper woonzorgcentrum 

BESLUIT: 

 

Met ingang van 1 juli 2017 mag de kapper de aangevraagde, verhoogde tarieven toepassen, 

met name: 

Herensnit    13,00€ 
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Damessnit   16,50€ 

Trimmen baard    6€ 

Mp of brushing   16€ 

Kleuren   32,50€ 

Balayage   12,50€ 

Permanent    37€ 

Wassen+losdrogen   8€ 

Voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 wordt door het OCMW geen 10% op 

de opbrengsten aangerekend aan de kapper.  

 

Aldus vastgesteld in zitting van 13 juli 2016 

 

Namens de Raad: 

 

In opdracht: 

Sarah VOLCKAERT                                                                           Stefaan VERCAMER 

Waarnemend secretaris                                                                        Voorzitter 

 


