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PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 11 MEI 2016
Aanwezig

Verontschuldigd

Stefaan VERCAMER, voorzitter
Wouter DECOODT, Carine DE POTTER, Kathy JANSSENS, Eric
MARTENS, David VANDEN BOSSCHE, Christine VANDRIESSCHE,
Wim DHONT, Tom WITTEBROODT, raadsleden
Geert DE MEYER, secretaris
Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester
JULIEN OPSOMER, Pieter-Jan VAN DE WEGHE, raadsleden
OPENBARE ZITTING

Aanstellen van een vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering van
TMVW (IC)
Wouter Decoodt wordt aangesteld als vertegenwoordiger namens het OCMW op de
Algemene Vergadering van TMVW.
De agenda voor de Algemene Vergadering van 24 juni 2016 wordt unaniem goedgekeurd.
Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 13 april 2016 – openbare zitting.
Het proces-verbaal over de openbare zitting van de vergadering van 13 april 2016 wordt
unaniem goedgekeurd.
Sociale Kruidenier De Kaba: Overname beheer
De samenwerkingsovereenkomst met vzw Grijkoort omtrent het beheer van de sociale
kruidenier wordt vanaf 1/9/2016 in onderling akkoord stopgezet en het beheer van de sociale
kruidenier wordt overgedragen aan het OCMW Oudenaarde.
Karen Sleurs, werkzaam als maatschappelijk werker in de sociale dienst krijgt de opdracht om
de werking van de sociale kruidenier te coördineren onder toezicht van de centrumleider van
het lokaal dienstencentrum, het diensthoofd van de sociale dienst en het toezicht van de
financiële dienst voor wat het financiële luik betreft.
De kansenpaswerking en het Rap op Stap kantoor behoren tot de werkopdrachten van de
coördinator van de sociale kruidenier.
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Project “Experimentele Woonprojecten”
Er wordt akkoord verleend voor het indienen van het project “Doorgangswoningen voor
erkende vluchtelingen” bij de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de projectoproep
“Experimentele Woonprojecten” en dit voor de maximale duur van 3 jaar.
In het kader van deze projectaanvraag wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met
het CAW Oost-Vlaanderen die als partner in dit project zal instaan voor de trajectbegeleiding
naar definitieve huisvesting en woonbegeleiding.
Huur woning Gentstraat, 54 Oudenaarde
Er wordt een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van de woning te Oudenaarde,
Gentstraat, 54, met ingang van 1/6/2016 om het een bestemming te geven als LOI of als
doorgangswoning.
Kennisnemen van het rapport “Interne controle dossiers Budgetbeheer”.
Kennisnemen van het rapport “Interne controle dossiers Budgetbeheer” dd. 21/03/2016.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
Invorderbaar verklaard.
Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen
Betaalbaar gesteld.
Openbaar verkopen van gronden te Heurne en Mullem – aanstellen notaris.
Notaris Stein Binnemans, Beverestraat 8 te 9700 Oudenaarde, aanstellen om de percelen
gelegen te Oudenaarde - 9e afdeling Heurne, sectie A, nrs. 218B en 457A, en te Oudenaarde 13e afdeling Mullem, sectie B, nrs. 505A, 506A en 609A, openbaar te verkopen.
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.
Opvolging bouwwerken op de sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’:
-

goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
goedkeuren vorderingsstaten.

Unaniem goedgekeurd.
Opvolging renovatiewerken op de eerste verdieping van het appartementsblokje Berchemweg
121: goedkeuren van de werfvergaderingen.
De verslagen van de werfvergaderingen:
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-

dd. 31 maart 2016 (nr. 7),
dd. 14 april 2016 (nr. 8).

worden unaniem goedgekeurd.
Stand van zaken ivm het traject gerechtsexpertise omtrent de bouwwerken WZC
Kennisnemen van het verdere verloop van het traject ‘gerechtsexpertise’ met betrekking tot de
bouwwerken woonzorgcentra.
Aankoop van 20 anti-decubitusmatrassen ten behoeve van de bewoners van de WZC.
Aan de firma Sampli nv, Industrielaan 40 te 9660 Brakel wordt de opdracht toegewezen tot
het leveren van 20 matrassen Viscosam 85 Plus met opties ‘healthcare package’, bicare-hoes
met dichtgelaste naden voor een bedrag van 5.160,00 euro excl. BTW 21 %, hetzij 6.243,60
euro incl. BTW 21 %.
De nodige kredieten zijn beschikbaar op het budget.
Aanpassing aan het opnamereglement – artikel 8 – wzc Meerspoort en Scheldekant.
Het aantal RVT-gerechtigden verhoogt naar 110 ipv 105. Tegen volgend BCO en na opstart
van samenwerking met Probis dienen we verder een optimale verhouding te berekenen,
binnen de mogelijkheden met bestaand personeel.
Artikel 8 van het opnamereglement wordt als volgt aangepast:
Om steeds een 100% RVT-bezetting te kunnen garanderen, wordt ernaar gestreefd
om het volgend aantal RVT-gerechtigden (B, C of Cd profiel) te huisvesten:
- Campus Meerspoort: 70 ipv 68
- Campus Scheldekant: 40 ipv 37

Aldus vastgesteld in zitting van 11 mei 2016
Namens de Raad:
In opdracht:
Geert DE MEYER
Secretaris

Stefaan VERCAMER
Voorzitter
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