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Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 16 mei 2018 goed.
SOCIALEDNT

Buurtwerking komt naar je toe!
Goedkeuring voor de aankoop van een buurtkar en andere (€ 7.000) om de buurtwerking in
Oudenaarde te onderzoeken en verder uit te werken.
FINACËLEDST

Betaalbaarstellen van aanrekeningen
De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.
Vast stellen van de jaarrekening 2017.
Met meerderheid van de stemmen wordt de jaarrekening 2017 van het OCMW, zoals weergegeven
in het inzagedossier en bezorgd is aan de raadsleden op 28 mei 2018, vastgesteld
Het resultaat op kasbasis bedraagt 6.755.509,08 EUR en de autofinancieringsmarge -518.375,11 EUR.
Toekennen volmachten dubbele handtekening van Financieel directeur en Algemeen directeur in
uitvoering van het OCMW-decreet. Toekennen volmacht fiscale & sociale aangiftes. Delegatie
kasverrichtingen
De raad stemt in met de door de algemeen en financieel directeur aangeduide gemachtigden.
De raad stemt in met de door de financieel directeur aangeduide gemachtigden voor de fiscale
aangiften.
De raad stemt in met de door de algemeen directeur aangeduide gemachtigden voor de sociale
aangiften.
De raad neemt kennis van de door de algemeen directeur genomen beslissing om de
kasverrichtingen op te dragen aan een personeelslid.

MANKOPETRIU

Verkopen van landbouwgronden te Zulte-Machelen - aanstellen notaris.
Notaris Xavier Deweer te Zulte aanstellen om de openbare verkoop te organiseren.
In overleg met de notaris wordt overeengekomen het verkoopdossier tegen eind november 2018 af
te ronden.
Aangaan van onderhoudscontracten voor de brand- en inbraakdetectie.
De Raad keurt het goed om met de firma Ardovlam nv te Roeselare volgende
onderhoudscontracten aan te gaan voor de prijs van 9.401,50 euro exclusief BTW :
- nazicht en onderhoud van een automatische branddetectie installatie WZC Meerspoort + Sociaal
Huis
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- nazicht en onderhoud van een automatische branddetectie installatie WZC Scheldekant
- nazicht en onderhoud van een inbraakdetectie installatie Sociaal Huis.
Bij ondertekening van voormelde contracten vervalt het huidig contract.
De nodige kredieten zijn voorzien op het exploitatiebudget.

ASTRID Indoordekking project Sociaal Huis - vervangen van Repeater.
De Raad keurt het goed om de firma TranzCom te Brussel de bestaande repeater te laten
vervangen, leveren, installeren en in dienst stellen van een nieuwe 7 MHz repaeter voor ASTRID
indoor radiodekking in het project Sociaal Huis voor de prijs 14.127,00 euro exclusief BTW.
Het bijvoegsel bij de ASTRID overeenkomst met betrekking tot indoordekking in gebouwen en
infrastructuurwerken wordt ondertekend en teruggestuurd naar ASTRID.
Na vervanging van de repeater wordt tegen uiterlijk 31 december 2018 het attest van onze
installateur teruggestuurd naar ASTRID.
De nodige kredieten zullen ten laste gelegd worden van IE-5.
Verkopen van bebouwde gronden te Nederename (Oudstrijdersstraat 87).
De raad gaat akkoord om het goed Oudstrijdersstraat 87 te Oudenaarde-Nederename te verkopen
aan betrokkenen mits de prijs van 240.000,00 euro, opgesplitst als volgt:
- 95.000,00 voor de waarde van de gebouwen;
- 145.000,00 euro voor de waarde van de grond.
Het voorgelegde ontwerp van akte inzake bovenstaande wordt goedgekeurd.
De geassocieerde notarissen Ghys en Ghys, Berchemstraat 47 te Kluisbergen mogen de
onderhandse verkoop afhandelen.
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.
WZC

Uitbreiden van de opdracht van Probis.
De opdracht partnerplan Probis wordt uitgebreid zodat er ook advies rond strategisch beleid kan
worden opgevraagd en dit aan een regietarief van 142,03 euro per uur (excl. BTW).
Goedkeuren van het reglement inzake verwerking van persoonsgegevens
Het reglement inzake verwerking van persoonsgegevens zoals toegevoegd als bijlage wordt
goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in zitting van 12 juni 2018
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