Persverslag van de OCMW-raad dd. 14 juni 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Stefaan Vercamer, Voorzitter
Carine De Potter, Kathy Janssens, Eric Martens, David Vanden Bossche,
Christine Vandriessche, Tom Wittebroodt, Julien Opsomer, Raadsleden
Sarah Volckaert, Waarnemend secretaris
Marnic De Meulemeester, Burgemeester
Wouter Decoodt, Wim Dhont, Pieter-Jan Van De Weghe, Raadsleden
Geert De Meyer, Secretaris

Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 22 mei 2017 goed.
SOCIALEDNT

Aanstellen advocaat arbeidsrechtbank
Advocaat Jan Opsomer aan te stellen als raadsman om de belangen van het OCMW Oudenaarde
te verdedigen voor de arbeidsrechtbank Gent afdeling Oudenaarde.
FINACËLEDST

Betaalbaarstellen van aanrekeningen
De Raad Stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.
Vaststellen van de jaarrekening 2016.
Met eenparigheid van de stemmen wordt de jaarrekening 2016 van het OCMW, zoals weergegeven
in het inzagedossier en bezorgd is aan de raadsleden op 30 mei 2017, vastgesteld
Het resultaat op kasbasis bedraagt 8.820.468,12 EUR en de autofinancieringsmarge 743.057,49 EUR.
Het bedrag van de positieve autofinancieringsmarge 2016 (743.057,49) wordt bestemd voor:
- het financieren van de responsabiliseringsbijdrage van het Auroraziekenhuis
- het opvangen van het personeelstekort in het woonzorgcentrum. Dit is onder andere het gevolg
van de ingebruikname van de nieuwe sites en het tekort aan verpleegkundigen.
- de financiering van de renovatie van het oud rusthuis tot Sociaal Huis. Het gaat over het deel van
de leningslasten waar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde niet in tussenkomt.
Voorstel tot van rechtswege invorderen van openstaande rekeningen via dagvaarding
BESLIST MET UNANIMITEIT : Hogervermelde facturen worden van rechtswege ingevorderd via
dagvaarding.

MANKOPETRIU

Opvolging bouwwerken 'Sociaal Huis': goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen en
van de vorderingsstaten.
De Raad keurt de vorderingsstaten goed.
Opvolging bouwwerken sites 'Meerspoort' en 'Scheldekant' : goedkeuren van de verslagen van de
werfvergaderingen en van de vorderingsstaten.
De Raad keurt de vorderingsstaten goed.
Levering en plaatsing van muggenhorren voor flats GAW Leupeheem. Toewijzing.
De Raad keurt de toewijzing van de opdracht 'leveren en plaatsen van muggenhorren voor flats
GAW Leupeheem' aan de firma Aluvera bvba te Oudenaarde goed tegen de totale som van
12.146,40 euro (exclusief BTW).
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Voor deze uitgave zijn de nodige kredieten niet beschikbaar in de investeringsenveloppe IE_4 Overig
beleid. Zij dienen te worden voorzien bij een volgende budgetwijziging.
Kennisname van de samenaankoop met de Stad en Politiezone van aardgas voor de periode 20182020
De Raad neemt kennis van de gunning van het Schepencollege dd 15 mei 2017 aan EDF Luminus,
Markiesstraat 1, 1000 Brussel voor een globale prijs van 133.243,51 EUR (excl. BTW)
Kennisname van de samenaankoop met de Stad en Politiezone van elektriciteit voor de periode
2018-2020
De Raad neemt kennis van de gunning van het Schepencollege dd 15 mei 2017 aan Electrabel,
Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel voor een globale prijs van 277.968,51 EUR (excl. BTW)
Opvolging restauratiewerken O.L.Vrouwehospitaal : goedkeuren van de verslagen van de
vergaderingen.
De Raad keurt het verslag van voormelde vergadering goed.
Leveren en plaatsen van Tv-schermen en ophangbeugels in het Sociaal Huis - Toewijzing
De raad keurt de toewijzing goed aan de firma Elektro Van Assche, Kruishoutemsesteenweg 242-244,
Zingem voor voormelde witte Samsung consumertoestellen + anti-diefstal ophangbeugels +
garantie-uitbreiding naar 5 jaar voor een totaal bedrag van €6.850,87 (excl BTW) – €8.289,55 (incl
BTW)

Aldus vastgesteld in zitting van 14 juni 2017
Namens de raad:

In opdracht:
Sarah Volckaert
Waarnemend secretaris

Stefaan Vercamer
Voorzitter
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