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PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD 

 VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 14 MAART 2016 

 

Aanwezig  Stefaan VERCAMER, voorzitter 

  JULIEN OPSOMER, Wouter DECOODT, Carine DE POTTER, Kathy 

JANSSENS, Eric MARTENS, David VANDEN BOSSCHE, Pieter-Jan 

VAN DE WEGHE, Christine VANDRIESSCHE, Wim DHONT, Tom 

WITTEBROODT, raadsleden 

  Geert DE MEYER, secretaris 

Verontschuldigd  Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van  29 februari 2016 – openbare 

zitting.  

Unaniem goedgekeurd. 

 

Kennisnemen van de aanstelling van een raadslid in het Basisoverlegcomité wegens het 

ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Julien Opsomer als raadslid in het Basisoverlegcomité wegens 

ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen van een vervangend raadslid in het Bijzonder Comité Ouderenzorg wegens het 

ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Julien Opsomer als vervangend-raadslid in het Bijzonder Comité 

Ouderenzorg wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen van de aanstelling van een raadslid in het comité Preventie en Bescherming op 

het Werk wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Julien Opsomer als raadslid in het comité Preventie en 

Bescherming op het Werk wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen  van de aanstelling van een raadslid  in de Algemene Vergadering van het AZ 

Oudenaarde vzw wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 
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de aanstelling van mevrouw Kathy Janssens als raadslid in de Algemene Vergadering van het 

AZ Oudenaarde vzw wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen van de aanstelling van een raadslid in het Bouwcomité wegens het ontslag van 

mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Julien Opsomer als raadslid in het Bouwcomité wegens ontslag van 

mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen van de aanstelling van een raadslid in het Directiecomité AZ Oudenaarde vzw 

wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Eric Martens raadslid in het Directiecomité AZ Oudenaarde vzw 

wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Kennisnemen van de aanstelling van een vervangend raadslid in het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde.  

DE RAAD NEEMT KENNIS VAN 

de aanstelling van de heer Julien Opsomer als vervangend-raadslid in het Comité voor de 

Sociale Dienst wegens het ontslag van mevrouw Ingrid Cnudde. 

 

Verlenging met een jaar (tot 2020) van de techniek van de “Variable Maturity Swap Partially 

Capped” toegepast op de schuldportefeuille van het OCMW. - Beslissing 

“De leningen 1066, 1068 en 1069 ten bedrage van 35.056.850,38€ waarop momenteel de 

indekkingstechniek “Variable Maturity Swap Partially Capped” wordt toegepast, om te zetten 

in een “Variable Maturity Swap Partially Capped” waarbij we de cap met 1 jaar verlengen”. 

 

Aan de Financieel Beheerder de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden 

vast te leggen. 

Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 

"Vervroegde terugbetalingen zijn niet toegelaten. Elke niet-contractueel voorziene verrichting 

tijdens de looptijd van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het 

contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan 

haar reëel geleden financieel verlies". 

En afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. (op het faxnummer 02 222 

57 35 ter attentie van Vincent Stuyck) en aan de Financieel Beheerder. 

 

Opstarten traject met als doel het behalen van het FairTrade Plus label. Principebeslissing.  

Principieel in te stemmen met het ondernemen van de nodige stappen voor het uitwerken van 

een traject tot behalen van het FairTrade Plus label en waarbij ook aan het stadsbestuur wordt 

gevraagd om in te stappen in het traject.  

 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

Invorderbaar verklaard. 

 

Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen 

Betaalbaar gesteld. 

 

Opvolging bouwwerken op de sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 
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- goedkeuren vorderingsstaten.  

unaniem goedgekeurd.  

 

Aankopen van meubilair voor het WZC Meerspoort en het WZC Scheldekant.  

De opdracht uitbreiding van tafels en stoelen in de leefruimtes, zithoeken en gangen voor het 

WZC Meerspoort en WZC Scheldekant mag worden toegewezen aan de firma Salens: 

WZC Meerspoort: 4.762,00 euro exclusief 21 % BTW 

WZC Scheldekant: 6.107,00 euro exclusief 21 % BTW. 

De nodige kredieten met betrekking tot deze opdracht zijn voorzien in de 

investeringsenveloppe IE-2. 

 

Toewijzing van de werken ‘Verbouwen van voormalig WZC tot Sociaal Huis – Lot: 

Algemene bouwwerken. 

Overwegend dat op basis van de gunningscriteria en de toegekende scores de meest 

voordelige regelmatige offerte werd ingediend door Vandenbussche nv, wordt ingestemd om 

de opdracht van de verbouwingswerken van het gedeelte van het voormalig woonzorgcentrum 

tot sociaal huis toe te wijzen aan Vandenbussche nv, Groendreef 21 te 9880 Aalter voor een  

bedrag van 2.519.605,69 euro excl. BTW, na de niet gekozen inschrijvers te informeren en 

een wachttijd van vijftien kalenderdagen te respecteren. 

 

Verbouwen van WZC tot Sociaal Huis - Lot: Vast meubilair - goedkeuren van het bestek, de 

raming en de wijze van gunnen. 

Neemt kennis van: 

De verfijnde raming van 148.821,12 euro excl. BTW op basis van de uitgewerkte meetstaat 

voor het lot vast meubilair.  

De aankoopdienst, samen met het aangesteld architectenbureau AMVbureau te Wetteren, 

onderzoeken op welke wijze deze opdracht kan worden gegund. 

 

Opvolging renovatiewerken op de eerste verdieping van het appartementsblokje Berchemweg 

121: goedkeuren van de werfvergaderingen.  

Unaniem goedgekeurd. 

 

Aanvragen tot gebruik van Kapel en ruimten in het O.L.Vrouwehospitaal en 

Bisschopskwartier 

In te stemmen met voormelde aanvraag. 

 

Jaarverslag schuldbemiddeling OCMW Oudenaarde 2015 

Het jaarverslag schuldbemiddeling 2015 van het OCMW Oudenaarde wordt goedgekeurd. 

 

 

                            Aldus opgemaakt in zitting van 14 maart 2016 

 

 

 

 

In opdracht: 

Geert DE MEYER                                                               Stefaan VERCAMER 

secretaris                                                                             Voorzitter 


