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Geert DE MEYER, secretaris
Stefaan VERCAMER, voorzitter
OPENBARE ZITTING

Secretariaat
o 1 Goedkeuring klachtenprocedure
BESLUIT:
De raad gaat akkoord met de klachtenprocedure.
Pieter-Jan Van De Weghe stelt de vraag of er een maximumtermijn is waarbinnen de klachten
afgehandeld moet zijn? De meeste gemeenten hanteren een termijn van 30 dagen.
De secretaris antwoordt dat we dit meenemen als suggestie.
Onze interne doelstelling is om binnen 7 werkdagen reeds een eerste actie te ondernemen. Bij
eenvoudige klachten willen we al een definitief antwoord bezorgen binnen deze termijn.
Afhandeling van de klacht moet op korte termijn kunnen gebeuren en tevens moet er een
toetsing van de tevredenheid gebeuren.
Pieter-Jan wenst een evaluatie na 1 jaar om te zien hoe lang de doorlooptijd van de klachten
is.
o 2 Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 12 december 2016 –
openbare zitting.
DE RAAD BESLIST:
het proces-verbaal over de openbare zitting van de vergadering van 12 december 2016 wordt
unaniem goedgekeurd.
Sociale dienst
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o 1 Besteding Federale overheidstoelage voor 2015 en 2016 ter bevordering van de
participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van het
OCMW Oudenaarde
BESLUIT:
De Federale toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van gebruikers
van de dienstverlening van het OCMW voor de jaren 2015 en 2016 worden aangewend voor
de gedeeltelijke financiering van de activiteiten in het kader van de kansenpaswerking via de
samenwerkingsovereenkomsten die werden afgesloten in het kader van de kansenpas (OKPas) en de convenanten OK-Pas die werden afgesloten met de scholen in Oudenaarde.
De bijzondere toelage ter bestrijding van de kinderarmoede voor de jaren 2015 en 2016 wordt
aangewend voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de maatschappelijke
dienstverlening om de maatschappelijke integratie van kinderen van de gebruikers van de
dienstverlening van het OCMW te bevorderen.
In de praktijk worden de toelagen voorzien voor de jaren 2015 en 2016 aangewend voor:
-de gedeeltelijke financiering van de deelname van houders van een kansenpas aan sociale,
sportieve of culturele activiteiten in het kader van de kansenpaswerking
-de gedeeltelijke financiering van de deelname van kinderen die houder zijn van een
kansenpas aan ééndaagse of meerdaagse sociale, culturele of sportieve activiteiten op school
in het kader van de kansenpaswerking
-de volledige of gedeeltelijke financiering van de deelname van houders van een kansenpas
aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van het lidgeld en de voor de
deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen
-de volledige of gedeeltelijke financiering van de kosten van deelname aan vakantiekampen
voor kinderen uit kansarme gezinnen
-de betaling van kosten in het kader van paramedische ondersteuning van kinderen
-de betaling van achterstallige schoolfacturen
Financiële dienst
o 1 Invorderbaar verklaren van ontvangsten
Invorderbaar verklaard.
o 2 Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen
Betaalbaar gesteld.
Patrimonium
o 1 Verkopen van bebouwde gronden te Nederename (Oudstrijdersstraat 87).
BESLUIT:
Het OCMW gaat in op de vraag van de kinderen (wettige erfgenamen) Demetter-Remue tot
verkoop van de bebouwde gronden te Oudenaarde – 3e afdeling Nederename, sectie A, nrs.
402L en 401H.
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De landmeter-expert Noël Martens wordt aangesteld om een schattingsverslag op te maken
van:
- de bebouwde gronden
- de gebouwen
- de gronden en gebouwen samen.
o 2 Pachtoverdracht van mevrouw Rita Schiettecatte aan de heer Renaat Craeye.
BESLUIT:
Met unanimiteit wordt de aangevraagde pachtoverdracht van mevrouw Rita Schiettecatte aan
de heer Renaat Craeye goedgekeurd.
Werken en leveringen
o 1 Aankoop van linnen-, afval- en rolwagens
BESLUIT:
De levering en plaatsing van linnen- en afvalkarren voor het WZC Meerspoort en WZC
Scheldekant wordt toegewezen aan de firma Mercura Industries NV, Eilandenhoutstraat 15 te
1082 Brussel voor een bedrag van 3.683,36 euro (excl BTW) of 4.456,86 euro (inclusief
BTW).
De nodige kredieten zijn beschikbaar op het investeringsbudget-investeringsenveloppe 2.
o 2 Toewijzing van de dienstenopdracht ‘Reinigen van ruiten van stads-en
OCMWgebouwen’ – kennisname.
BESLUIT:
Neemt kennis van de toewijzingsbeslissing van het Schepencollege betreffende de opdracht
“reinigen van ruiten in diverse stads- en OCMWgebouwen” aan de meest voordelige
regelmatige bieder, de firma ICS Services, Kortrijksestraat 62 te 8501 Heule.
Het aandeel voor het OCMW bedraagt 16.084,25 euro exclusief BTW, hetzij 19.461,94 euro
inclusief 21% BTW.
De uitgaven voor deze opdracht zijn voorzien in het exploitatiebudget.
o 3 Restauratie en herbestemming van het O.L.Vrouwehospitaal: aanstellen ontwerper.
Kennisname van het bestek, de raming der werken en de wijze van gunnen.
BESLUIT:
Neemt kennis van het bestek ter zake, de raming en de wijze van gunnen met betrekking tot
het aanstellen van een ontwerper voor de restauratiewerken in het herbestemd
O.L.Vrouwehospitaal.
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o 4 Vernieuwing van de arbeidskledij – goedkeuren van het bestek, de raming en de wijze
van gunnen.
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering van februari want het totale
restwaardebedrag van de kledij blijkt nog redelijk hoog te zijn, waardoor dit nog verder
bekeken wordt.
Eric Martens merkt op dat het personeel in het WZC de naambadges niet draagt.
Er wordt dan ook aan alle leidinggevenden gevraagd het personeel hierover nogmaals te
sensibiliseren en er strikt op toe te zien dat deze gedragen worden.
o 5 Opvolging bouwwerken ‘Sociaal Huis’:
-

goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
goedkeuren vorderingsstaten.

Unaniem goedgekeurd.
o 6 Opvolging aanleg tuinen WZC ‘Meerspoort’ en WZC ‘Scheldekant’:
- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Unaniem goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in zitting van 17 januari 2017
Namens de Raad:
In opdracht:
Geert DE MEYER
secretaris
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