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Persverslag van de OCMW-raad dd.  19 november 2018 

 

Aanwezig: Stefaan Vercamer, Voorzitter 

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

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

Raadsleden 

Geert De Meyer, Adjunct-algemeen directeur 

Verontschuldigd: Marnic De Meulemeester, Burgemeester 

Wim Dhont, Pieter-Jan Van De Weghe, Raadsleden 

Sarah Volckaert, Bestuurssecretaris 

Luc Vanquickenborne, Algemeen directeur 

Afwezig:  

OPENBAAR 
SECRETARI AAT 

Mededelingen 

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting 

De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 22 oktober 2018 goed. 

Vraag van raadslid David Vanden Bossche 

De voorzitter deelt mee dat een tweede lokaal dienstencentrum al kon opgestart worden bij begin 

van deze legislatuur. Er is met de raad beslist dit niet te doen en het huidige LDC in Meerspoort, de 

Vesting, te versterken, wat ook is gerealiseerd. 

Een tweede kan, maar vandaag staan alle aanvragers op een wachtlijst om een subsidie te kunnen 

krijgen. De erkenning op zich zou geen probleem vormen, wel de subsidiestroom. De gemeenten 

zonder een LDC, hebben voorrang. Het is nu niet het moment, ook niet voor de OCMW-raad, die dit 

besluit zou moeten nemen, maar dat is voor de volgende beleidsploeg die keuzes moet maken. 

Er is een nieuw woonzorgdecreet in de maak, waar buurtgerichte zorg veel aan aandacht wint. En 

we willen daar nu al sterk op inzetten en hebben daaromtrent beslissingen genomen. We kunnen 

werk maken van een mobiel dienstencentrum, ook al omdat er geen extra financiering te 

verwachten valt vanuit Vlaanderen voor huidige werkwijze LDC. Met een buurtkar kunnen we die 

richting verder uit. 

Eric Martens onderstreept het belang van het kunnen organiseren van zitdagen door allerhande 

diensten en instellingen, die daardoor hun informatie en/of dienstverlening “nabij de cliënten” 

kunnen brengen, door dit te organiseren in de deelgemeenten. Ook David Vanden Bossche stelt dit 

te hebben voorgesteld en de OCMW-voorzitter antwoordt dat de buurtkar daar het instrument kan 

voor zijn, omdat daar veel aan gekoppeld kan worden. 
FINANCIËLE DIENST 

Betaalbaarstellen van aanrekeningen 

De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar. 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar. 

Kennis nemen van de werkvoorschriften WV 841 "Verwerking inkomende facturen en uitgaven 

sociale dienst" en WV 842 "Financiële afhandeling uitgave". 

Kennisname van de werkvoorschriften WV 841 "Verwerking inkomende facturen en uitgaven sociale 

dienst" en WV 842 "Financiële afhandeling uitgave". 

Meerjarenplanaanpassing 5, 2014-2021 - Vaststelling 

Met meerderheid van de stemmen wordt de Meerjarenplanaanpassing 5, 2014-2021 van het 

OCMW, zoals weergegeven in het inzagedossier en bezorgd is aan de raadsleden op 26 oktober 

2018, vastgesteld. 
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Budgetwijziging 1, 2018 - Vaststelling 

Met meerderheid van de stemmen wordt de budgetwijziging 1, 2018 van het OCMW, zoals 

weergegeven in het inzagedossier en bezorgd is aan de raadsleden op 26 oktober 2018, 

vastgesteld. 

Budget 2019 - Vaststelling 

Met meerderheid van de stemmen wordt het budget 2019 van het OCMW, zoals weergegeven in 

het inzagedossier en bezorgd is aan de raadsleden op 26 oktober 2018, vastgesteld. 
AANKOOP EN PATRIMONIUM 

Levering van dranken 2019 ten behoeve van de Stad en OCMW Oudenaarde - goedkeuren van het 

bestek, de raming en de wijze van gunnen. 

De Raad keurt het bestek, de raming en de wijze van gunnen met betrekking tot de opdracht 

bestek 'levering van dranken 2019 voor de diensten van de Stad en het OCMW Oudenaarde' goed. 

Aankoop van laptops en tablets met toebehoren ten behoeve van de verpleging van de 

woonzorgcentra. 

Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale voor afname 

van de raamovereenkomst 'Aankoop diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid 

en lokale/provinciale besturen' - Bestek nr. e-IB-2013-086 

Het OCMW Oudenaarde doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap 

voor aankoop van diverse ICT-Producten aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van 

diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” 

(Bestek nr. e-IB-2013-086). 

Verkopen van 2 percelen bouwgrond en achtergrond te Anzegem (Kalkstraat). 

UITGESTELD 
TECHNISCHE DIENST 

Kennisneming van goedgekeurde aanvragen tot aanpassingen aan het project en bijbehorende 

verrekeningen voor het project "verbouwen van woonzorgcentrum tot Sociaal Huis" 

De raad neemt kennis van de samenvatting van de aanvragen tot aanpassing project "verbouwen 

van woonzorgcentrum tot Sociaal Huis" 05 ter waarde van - 7.249,74 EUR. 

  

Goedkeuren van aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende verrekening voor het project 

"verbouwen van woonzorgcentrum tot Sociaal Huis" 

De raad keurt de samenvatting van de aanvraag tot aanpassing project "verbouwen van 

woonzorgcentrum tot Sociaal Huis" 06 ter waarde van 39.020,16 EUR goed. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in zitting van 19 november 2018 

 

 

Namens de raad: 

 

 

In opdracht: 

Luc Vanquickenborne Stefaan Vercamer 

Algemeen directeur Voorzitter 

 


