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Afwezig:
GAW

OPENBAAR

GAW
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 23 oktober 2017 goed.
SOCIALEDNT

Gift Compostella stappers
Het verblijf in de ter beschikking gestelde vakantiewoning toestaan, de gift van 5.000,00 EUR van de
Compostellastappers aanvaarden en een reglement opmaken om het verblijf te organiseren voor
OK-pasgerechtigden.
Nieuw reglement thuiszorgpremie voor de mantelzorger
Goedkeuring verlenen voor het actualiseren van de thuiszorgpremie voor mantelzorgers en het
hiermee gepaard gaande reglement (zie bijlage).
Herziening criteria kansenpas (OK-pas)
Goedkeuring verlenen voor de actualisatie van de criteria van de kansenpas (OK-pas)
Voorstel tot uitbreiding Regionale dienst Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen
Goedkeuring voor de uitbreiding van de regionale dienst Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen
met een bijkomende jurist (4/5 VTE).
Aanpassing tabel sociale correctie GAW Leupeheem
Goedkeuring van aanpassing tabel sociale correctie GAW Leupeheem naar aanleiding van de
aanpassing dagprijs.
FINACËLEDST

Betaalbaarstellen van aanrekeningen
De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.
Meerjarenplanaanpassing 4, 2014-2020. Vaststelling.
Vaststelling van de Meerjarenplanaanpassing 4, 2014-2020 van het OCMW, zoals weergegeven in
bijlage en bezorgd aan de raadsleden op 31 oktober 2017.
De pagina’s 15 en 16 in het beleidsrapport worden vervangen door de nieuwe pagina’s 15 en 16 die
ter zitting ook al aan de raadsleden bezorgd werden.
Budgetwijziging 1, 2017. Vaststelling.
Vaststelling van de budgetwijziging 1, 2017 van het OCMW, zoals weergegeven in bijlage en
bezorgd aan de raadsleden op 31 oktober 2017.
Budget 2018. Vaststelling.
Vaststelling van het budget 2018 van het OCMW, zoals weergegeven in bijlage en bezorgd aan de
raadsleden op 31 oktober 2017.

MANKOPETRIU
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Uitvoeren van werken in de OCMW-bossen - samenwerking voor de periode 2018-2020.
De Raad gaat akkoord om de werken in de verschillende bossen van het OCMW verder te laten
uitvoeren door de vzw Grijkoort-Werkplaats door middel van het afsluiten van een
samenwerkingscontract.
Het samenwerkingscontract met de vzw Grijkoort-Werkplaats loopt gelijktijdig met het
toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en het OCMW - periode van 1 januari 2018 tot en
met 31 december 2020.
Verkopen van een perceeltje grond te Leupegem (Verenigde Natiënlaan) - vaststellen verkoopprijs.
De familie Van den hende kan het perceeltje grond te Oudenaarde – 7e afdeling Leupegem, sectie
A, nr. 325H, tegen de prijs van 75.000,00 euro aankopen.
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.
Aanvraag gebruik Kapel en Bisschopskwartier
De raad keurt de voormelde aanvraag goed.
Beslissing van de Raad betreffende de interesse van het OCMW tot deelname aan de
aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor diensten
“Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw.
Artikel 1
Het OCMW betuigt haar interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding
van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Raamovereenkomst postdiensten
Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw en om bijgevolg potentiële afnemer te worden van
vermelde raamovereenkomst, uitgaande van het VVSG vzw.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit met bijlage wordt per gewone post en per e-mail
(petra.dombrecht@vvsg.be) overgemaakt.
Leveren van hoofdkussens voor WZC Meerspoort en WZC Scheldekant
De raad keurt goed om, op basis van de prijs, de opdracht toe te wijzen aan de firma Sampli zijnde
de goedkoopste regelmatige aanbieder. Er wordt gekozen voor variant 1: Polypill + Hydral sloop
voor een totaalbedrag van 2883,60 euro excl. BTW. Er wordt beslist om 30 extra hoezen te bestellen,
meerprijs hiervoor is 162 euro excl BTW. De totale kostprijs komt dan op 3045,60euro (excl BTW).
Al dan niet aanvaarden van schenking
De Raad aanvaardt de schenking om niet van hand tot hand van 12 schilderijen van Dhr. Lodewijk
Herreman.
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