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Persverslag van de OCMW-raad dd.  16 mei 2018 

 

Aanwezig: Stefaan Vercamer, Voorzitter 

Carine De Potter, Wouter Decoodt, Wim Dhont, Kathy Janssens, Eric Martens, 

Pieter-Jan Van De Weghe, David Vanden Bossche, Christine Vandriessche, 

Tom Wittebroodt, Julien Opsomer, Raadsleden 

Geert De Meyer, Secretaris 

Verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Sarah Volckaert, Bestuurssecretaris 

Afwezig:  
 

Openbaar 
SECRETARIAAT 

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting 

De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 25 april 2018 goed.  
SOCIALE DIENST 

Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 -> jaargang 2017 

De raad neemt kennis van afsprakennota vrijetijdsparticipatie. 

Nieuw en duurzaam activeringsbeleid in Oudenaarde 

De raad neemt kennis van en keurt het activeringsbeleid goed. 

Samenwerkingsovereenkomst met !Drops tot creatie van een mantelzorgtraject 'InTouch' 

De raad neemt kennis van en keurt de samenwerkingsovereenkomst met !Drops tot creatie van een 

mantelzorgtraject 'InTouch' goed. 
FINANCIËLE DIENST 

Betaalbaarstellen van aanrekeningen 

De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar. 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar. 
AANKOOP EN PATRIMONIUM 

Leveren en plaatsen van zonwering / verduisterende gordijnen - toewijzing. 

De Raad keurt de toewijzing goed voor het leveren en plaatsen van zonwering (type Louverdrape) 

voor de inkom en de vergaderzaal 2de verdieping van het Sociaal Huis, en verduistering (type stof 

Endetex en rolgordijn Diaz) voor het resto 'de Pelikaan' aan de firma Tapigro nv uit Oudenaarde, 

voor het totaal bedrag van 7.257,00 euro (exclusief BTW) voor de percelen en 1 en 2. 

Herstelling van een geroeste cv-leiding op site, Sint-Walburgastraat 9 

De Raad bekrachtigt de bestelling / aankoop van een flexibele leiding bij Engie Cofely te 1000 

Brussel ten bedrage van 2.166,00 euro excl. BTW voor de herstelling van een gedeelte geroeste cv-

leiding op de site, Sint-Walburgastraat 9 te 9700 Oudenaarde. 

De nodige kredieten voor deze herstelling zijn voorzien op het exploitatiebudget. 

Opvolging bouwwerken sites 'Meerspoort' en 'Scheldekant' : goedkeuren van de verslagen van de 

werfvergaderingen en van de vorderingsstaten. 

De Raad keurt de vorderingsstaten goed. 

Verkopen van een perceeltje weiland te Nederename (Hemelrijkstraat). 

De Raad gaat akkoord om het perceeltje weiland te Oudenaarde – 3e afdeling Nederename, 

sectie A, nr. 180C, te verkopen. 

Het volledige dossier tot verkoop van voormeld perceeltje via de afdeling Vastgoedtransacties laten 

verlopen. 
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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. 

Leveren van parasols voor WZC Scheldekant, WZC Meerspoort en LDC De Vesting - toewijzing 

De Raad bekrachtigt de bestelling van parasols met bijhorende beschermhoezen en parasolvoeten 

bij Windels Living BVBA uit Zingem voor het totaal bedrag van € 2.785,95 excl BTW. 

Aanvraag gebruik Bisschopskwartier 

De raad keurt de voormelde aanvraag goed. 

Leveren en plaatsen van een mobiele wand in resto de Pelikaan. 

De Raad keurt de toewijzing goed voor het leveren en plaatsen van  een mobiele wand type Sonico 

85 in de grote ruimte van resto de Pelikaan / bar aan de firma FDS nv, Industriepark Drongen 11 A  te 

9031 Drongen voor een  totaal bedrag van 8.940,00  euro (exclusief BTW). 

Leveren en in werking stellen van een frankeermachine voor het Sociaal Huis - toewijzing 

De raad keurt goed om deze opdracht te gunnen aan de firma Neopost, Ikaroslaan 37, 1930 

Zaventem. Dit toestel sluit perfect aan bij de noden van het Sociaal Huis. We kiezen voor de optie 

huur voor een totaalbedrag over 5 jaar € 7635,00 (excl BTW, incl onderhoudscontract). Op jaarbasis 

geeft dit een kostprijs van € 1527,00. 
 

 

Aldus vastgesteld in zitting van 16 mei 2018 

 

Namens de raad: 

 

 

In opdracht: 

Geert De Meyer Stefaan Vercamer 

Secretaris Voorzitter 

 


