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OPENBARE ZITTING

Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 25 november 2015 en 21
december 2015 – openbare zitting.
Het proces-verbaal over de openbare zitting van de vergadering van 25 november 2015 wordt
unaniem goedgekeurd.
Het proces-verbaal over de openbare zitting van de vergadering van 21 december 2015 wordt
opnieuw voorgelegd nadat volgende zaken toegevoegd worden aan het verslag.
-Wouter Decoodt geeft aan dat de discussie tussen hem en de voorzitter omtrent AZO niet
opgenomen staat in het verslag en wenst dat dit wel gebeurt.
-David Vanden Bossche vraagt naar de stand van zaken in het subsidie dossier rond de 1euro
maaltijden.
Naar verluidt zou ons project niet geselecteerd zijn, wat intussen bevestigd werd.
-David Vanden Bossche vraagt waarom in de Raadszitting van 25 november 2015 op zijn
vraag over stand van zaken mbt de luierbank geen antwoord kwam, terwijl kort nadien de
nieuwsbrief aangeeft – startdatum 1 januari 2016.
Financiële bijdrage aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen
Er wordt goedkeuring verleend aan de betaling van een extra financiële bijdrage van €
2.964,92 aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen als bijdrage in het tekort van
het werkjaar 2014.
Er wordt goedkeuring verleend aan de betaling van de werkingsbijdrage 2016, ten bedrage
van € 4.613,10.
Er wordt een overleg gepland met het SVK ZOVL omtrent de extra ondersteuning van het
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen aan het OCMW Oudenaarde bij de zoektocht naar betaalbare
huisvesting in Oudenaarde.
Overdracht personeel DCO “Net Werk” aan DCO/PWA “Werken aan de Stroom”
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Er wordt principieel beslist om het personeel van de DCO “Net Werk” over te dragen aan de
DCO “ vzw Werken aan de stroom”.
Het resultaat van het onderzoek naar de financiële gevolgen van een overdracht en de
praktische modaliteiten van een overdracht worden aan een volgende Raad voorgelegd om
een definitieve beslissing te kunnen nemen inzake de overdracht van de DCO “Net Werk”.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
Invorderbaar verklaard.
Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen
Betaalbaar gesteld.
Verkoop van een perceel weiland te Eine aan Steenbakkerij Vande Moortel – definitieve
beslissing.
Definitief beslissen om het perceel weiland, gelegen te Oudenaarde - 2e afdeling Eine, sectie
A, nr. 1031B, groot 42a 70ca, onderhands aan Steenbakkerij Vande Moortel te verkopen voor
de prijs van 6.150,00 euro (kosten niet inbegrepen).
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.
Verkoop van een perceel weiland te Eine aan Steenbakkerij Vande Moortel – aanstellen
notaris.
De geassocieerde notarissen Nathalie Hombrouckx & Johan De Blauwe, Gentstraat 88 te
9700 Oudenaarde, aanstellen om het perceel weiland, gelegen te Oudenaarde - 2e afdeling
Eine, sectie A, nr. 1031B, groot 42a 70ca, onderhands aan Steenbakkerij Vande Moortel te
verkopen voor de prijs van 6.150,00 euro (kosten niet inbegrepen).
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.
Verkopen van gronden te Eine aan SOLVA tot realisatie regionaal bedrijventerrein Bruwaan
Noord.
Het OCMW stemt in met de verkoop van de percelen 508B en 511/02A gelegen te
Oudenaarde – 2e afdeling, sectie A, voor een totaal bedrag van 480.200,34 euro, aan SOLVA
voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Bruwaan Noord.
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.
Nieuwbouwen WLZ ‘de Meerspoort’ en WLZ ‘Eine’: kennisneming van goedgekeurde
aanvragen tot aanpassing project en bijbehorende verrekeningen.
Kennisnemen van de aanvragen tot aanpassing project overzicht 14.
Opvolging bouwwerken op de sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’:
- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Goedgekeurd.
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Opstarten van een traject ondersteund door Flanders Synergy
Een lidmaatschap aan te gaan bij Flanders Synergy voor het bedrag van 1500 euro/jaar.
In te tekenen op de verandergids van Flanders Synergy voor een bedrag van 2500 euro, excl.
BTW.
Aanstellen van een coördinerend en raadgevend arts voor de beide woonzorgcentra
Dr. Jolien Verzelen, wonende te 9700 Oudenaarde, Apostolinnenplein 6 bus 402, wordt
aangesteld als coördinerend en raadgevend arts met ingang van 1 februari 2016.
Aan de Raad wordt het mandaat gevraagd om in het dossier van de verharding van de
toegangsweg naar het sociaal huis, van zodra prijsvergelijking binnen is, meteen de
toewijzing te mogen doen, zodat deze werken zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Aldus vastgesteld in zitting van 18 januari 2016

In opdracht:
Geert DE MEYER
secretaris
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