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Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester
OPENBARE ZITTING

Secretariaat
o 1 Goedkeuring van de statutenwijziging van Farys/TMVW
BESLUIT:
Met 10 stemmen voor en 1 onthouding van Wouter Decoodt,
Artikel 1:
De voorgestelde statutenwijziging van TMVW, zoals opgenomen in het desbetreffend
ontwerp goed te keuren.
Artikel 2:
Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone
Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
Artikel 3:
Van onderhavige beslissing afschrift te sturen aan TMVW.
o 2 Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 13 juli 2016 – openbare
zitting.
Wim Dhont stelt dat er twee verschillende versies van het proces-verbaal van 13 juli 2016
zijn: de versie in het inzagelokaal zou enigszins anders zijn dan deze op het intranet (bvb.
bijkomende lening staat er niet op en kleine andere details).
Tom Wittebroodt reageert dat er één versie moet zijn. Dit wordt reeds 3,5 jaar aangehaald.
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De voorzitter repliceert dat de goedkeuring van het PV van 13 juli 2016 uitgesteld wordt naar
de volgende raadszitting.
Noot van de verslaggever: na controle van de twee versies zijn er geen verschillen terug te
vinden. Beide exemplaren blijken identiek.
Financiële dienst
o 1 Invorderbaar verklaren van ontvangsten
Invorderbaar verklaard.
o 2 Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen
Betaalbaar gesteld.
Patrimonium
o 1 Verkopen van een strookje grond te Zulte-Machelen (Bunderstraat/Sparrenstraat) aan
Eandis:
-

vaststellen verkoopprijs
definitief akkoord.

BESLUIT:
Het OCMW gaat akkoord om het deeltje van perceel nr. 362H te Zulte – 3e afdeling
Machelen, sectie B, met een oppervlakte volgens meting 44,45 m², onderhands te verkopen
aan Eandis voor de prijs van 400,00 euro (bijkomende kosten inbegrepen).
Als Eandis akkoord kan gaan met deze verkoopprijs wordt de verkoop definitief.
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.
o 2 Aanvragen tot gebruik van de Kapel van het O.L.Vrouwehospitaal
BESLUIT:
In te stemmen met voormelde aanvragen.
David Vanden Bossche stelt de vraag of reeds een duidelijke tarifering vastgelegd is voor het
verhuren van de Kapel?
Er wordt geantwoord dat hiervoor een reglement opgemaakt werd waarbij we ons gealigneerd
hebben met de Stad.
Het reglement wordt nog eens nagestuurd aan de raadsleden.
Werken en leveringen
o 1 Opvolging bouwwerken ‘Sociaal Huis’:
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- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Unaniem goedgekeurd.
o 2 Opvolging aanleg tuinen WZC ‘Meerspoort’ en WZC ‘Scheldekant’:
- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Unaniem goedgekeurd.
o 3 Opvolging bouwwerken op de Sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’:
-

goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
goedkeuren vorderingsstaten.

Unaniem goedgekeurd.
o 4 Aankoop van kantoormeubilair voor de administratieve diensten van het WZC
Meerspoort – toewijzing.
BESLUIT:
Met unanimiteit wordt akkoord gegaan met de aankoop van bijkomend kantoormeubilair voor
de WZC-administratie bij de firma Topburo uit Gent tegen de totale aankoopprijs van
6.098,66 euro (exclusief 21% BTW).
Voor de financiering van deze uitgave zijn de nodige kredieten voorzien op de
Investeringsenveloppe 2.
o 5 Stand van zaken i.v.m. de haalbaarheidsstudie omtrent het O.L.Vrouwehospitaal
BESLUIT:
Principieel in te stemmen met voorliggend voorstel.
o 6 Glasvezelverbinding Stad Oudenaarde – OCMW Oudenaarde – goedkeuring werken
BESLUIT:
Er wordt ingestemd:
- met het laten uitvoeren van de voormelde glasvezelwerken, teneinde het datanetwerk van de
stad en het datanetwerk van het OCMW te kunnen koppelen.
- met de kosten ten bedrage van 27 100 EUR incl BTW.
De investeringskredieten zijn voorzien in de envelop IE-2.
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- met de toewijzing van deze glasvezelwerken aan de firma NV Cofely Fabricom, zijnde
dezelfde firma aan wie de stad voor haar gedeelte glasvezelwerken de opdracht heeft
toegewezen, aangezien het uiteraard aangewezen is dat de uitvoering van het volledige traject
door dezelfde aannemer wordt uitgevoerd.
Hiervoor verklaart de Raad zich ook akkoord met de toetreding tot de aankoopcentrale IT van
de stad Brugge als ICT-opdrachtencentrale, in casu met alle gunningsmodaliteiten voorzien
voor perceel 6 “Fiber netwerkbekabeling’ ten aanzien van de NV Cofely Fabricom, Centrum
Zuid, 3020 te 3530 Houthalen, conform de beslissing d.d. 23 december 2013 van het
schepencollege van de stad Brugge, houdende de gunning van perceel 6 – leveren en
installeren van fiber netwerkbekabeling – aan voormelde NV Cofely Fabricom.
Personeelsdienst
o 1 Dag tegen Kanker donderdag 20 oktober 2016 – Gele lintjesactie
BESLUIT:
Alle personeelsleden, zowel arbeiders als bedienden, van het OCMW Oudenaarde op de ‘Dag
tegen Kanker’ op donderdag 20 oktober 2016 een geel lintje laten opspelden als teken van
solidariteit.

Wouter Decoodt stelt de vraag of het personeel wordt verplicht dit lintje op te spelden?
De voorzitter antwoordt dat dit geen verplichting is, maar dat de raadsleden zelf het goede
voorbeeld geven en er een warme oproep zal gedaan worden.

Werken en leveringen
In toepassing van artikel 39 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 werd door de
aanwezige leden, zijnde Stefaan VERCAMER, 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 besloten om onderstaande aangelegenheden bij hoogdringendheid in
openbare zitting te behandelen.
o 1 Financiering van de renovatie oud WLZ - Toewijzing van de dienstenopdracht met
betrekking tot het aangaan van leningen.
BESLUIT:
Voorstel tot gunning van de opdracht aan Belfius Bank nv die op basis van de aangeboden
prijs voor hun Variant Smart, de laagste regelmatige bieder is,
na:
(i) de verklaring op erewoord in diens hoofde te hebben gecontroleerd, door het opvragen van
het uittreksel uit het strafregister;
(ii) de niet-gekozen inschrijvers te informeren en een wachttijd van vijftien kalenderdagen te
respecteren.
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Iedere inschrijver wordt op de hoogte gebracht van deze gunningsbeslissing.
Wim Dhont vraagt of er al meer duidelijkheid is omtrent de terugbetaling door AZO?
De voorzitter antwoordt dat dit verder toegelicht zal worden in besloten zitting.
Secretariaat
o 1 Aanstellen van een advocaat ikv een arbeidsongeval
Aanstellen van een advocaat in een zaak voor de arbeidsrechtbank omtrent het betwisten van
het toegekende invaliditeitspercentage en consolidatiedatum ikv een arbeidsongeval van een
personeelslid:
Advocatenassociatie 4V (Van Melkebeke, Vande Weghe, Vander Stuyft, Van Den Noortgate)
uit de Einestraat te Oudenaarde wordt aangesteld.

Aldus vastgesteld in zitting van 12 september 2016
Namens de Raad:
In opdracht:
Geert DE MEYER
secretaris
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