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Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 17 januari 2017 goed.
SOCIALEDNT

Intentieverklaring OCMW Oudenaarde/Volwassenenonderwijs KISP
De raad keurt de intentieverklaring tussen OCMW Oudenaarde en Volwassenenonderwijs KISP
unaniem goed in verband met de toeleiding van kwetsbare doelgroepen die een diploma
secundair onderwijs willen behalen.
FINACËLEDST

Invorderbaar verklaren van ontvangsten.
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.
Betaalbaarstellen van aanrekeningen.
De Raad stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Kennisname van het besluit van de gouverneur over de jaarrekening 2015.
De raad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur houdende de goedkeuring van de
jaarrekening 2015 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Kennisname van het schrijven van de gouverneur inzake de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en
budget 2017.
De raad neemt kennis van de brief van de Gouverneur van 16/01/2017 waarbij kennis genomen
wordt van de vaststelling van de meerjarenplan aanpassing 3 2014-2019 en het budget 2017.

MANKOPETRIU

Openbaar verkopen van gronden te Eine (Ooikestraat/Marollestraat) - vaststellen minimum
verkoopprijs.
De Raad keurt goed om de twee perceeltjes grond te Oudenaarde - 2e afdeling Eine, sectie B, nrs.
228B en 228C, groot 41a 98ca en 35a 00ca, openbaar te verkopen tegen de minimum
verkoopwaarde 40.000,00 euro (bijkomende kosten inbegrepen).
Het volledige dossier tot openbare verkoop van voormelde perceeltjes verloopt via de afdeling
Vastgoedtransacties.
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.
Kennisname van de samenaankoop "Leveren van papier voor printers en kopieerapparaten dienstjaar 2017" met Stad Oudenaarde
De Raad neemt kennis van de toewijzingsbeslissing van het Schepencollege betreffende de
opdracht "Leveren van papier voor printers en kopieerapparaten - dienstjaar 2017" aan de meest
voordelige regelmatige bieder, de firma IGEPA Benelux, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter.
Leveren en monteren van archief- en stockagerekken.

De Raad keurt goed om de opdracht toe te wijzen aan de firma Almasy, Strijbeekseweg 13, 2328
Hoogstraten voor
- Aankoop archiefrekken + bijkomend rek voor een totaalbedrag van € 2071,70 (excl BTW)
- Montage van enkel de archiefrekken voor een bedrag van € 614,23 (excl BTW)
- Aankoop van stockagerekken met ladder voor een totaalbedrag van € 2.572,03 (excl BTW)
- Montage van enkel het stockagerek voor de berging van de bar voor een bedrag van € 180,00
(excl BTW)
Uitvoeren van verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen toewijzing van de opdracht.
De Raad keurt het goed om de dienstenopdracht toe te wijzen aan de firma ATK vzw,
Mechelsesteenweg 247 te 2820 Bonheiden, als meest voordelige bieder. De duur van de opdracht
bedraagt een jaar, eventueel stilzwijgend verlengbaar met een jaar.
Bedrag per jaar : (ca.) 14.375,00 euro excl. BTW (indien alle prestaties in een jaar zouden dienen
uitgevoerd).
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden, vastgelegd in het bestek met
ref. 803/18/2016 terzake.
Opvolging bouwwerken 'Sociaal Huis': goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen en
van de vorderingsstaten.
De Raad keurt de verslagen van de werfvergaderingen goed.
De Raad keurt de vorderingsstaten goed.
Aankoop kantoormeubilair Sociaal Huis.
De Raad keurt het goed om bijkomend kantoormeubilair aan te kopen, als volgt :
 voor de personeelsdienst + onthaal bij de firma Topburo uit Gent tegen de totale aankooprijs
van 7.694,76 euro (exclusief 21% BTW)
 voor de sociale dienst + vergaderzaal bij de firma Buro Modern uit Waregem tegen de totale
aankoopprijs van 5.114,08 euro (exclusief 21% BTW).
Levering van geneesmiddelen en (para)farmaceutische producten/specialiteiten voor de
woonzorgcentra -toewijzing.
De Raad keurt het goed om, rekening houdend met de gunningscriteria en de toegekende
scores, de levering van geneesmiddelen en (para)farmaceutische specialiteiten voor de
woonzorgcentra van OCMW Oudenaarde, te gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder,
zijnde Coop-Apotheken cvba, Nieuwe Vaart 151 te 9000 Gent, na de niet gekozen inschrijvers te
informeren en een wachttijd van vijftien kalenderdagen te respecteren.
Het evaluatieverslag maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De nodige kredieten zijn voorzien zijn op het exploitatiebudget per jaar.
Leveren en plaatsen van los meubilair - goedkeuren van het bestek, de raming en de wijze van
gunnen.
De Raad keurt het bestek, de raming en de wijze van gunnen met betrekking tot de aankoop van
los meubilair goed.
Goedkeuren van de vorderingsstaten mbt de bouwwerken WZC en de betaling ervan.
De Raad keurt het goed om voorlopig niet over te gaan tot betaling van facturen op basis van de
voorliggende (nog aan te passen) vorderingsstaten 51 en 39.
Kennisneming van goedgekeurde aanvragen tot aanpassingen en bijbehorende verrekeningen in
het project “verbouwen van woonzorgcentrum tot Sociaal Huis”
Kennisnemen van de aanvragen tot aanpassing project verbouwen van woonzorgcentrum tot
Sociaal Huis overzicht 02, ter waarde van 7.655,92 EUR.
WZC

Goedkeuren van de aanpassing van het opnamereglement
-Er wordt door toelichting van de OCMW-voorzitter kennis genomen van de analyse van het derde
kwartaal 2016 door Probis vzw

Daaruit blijkt dat een optimalisatie van de RIZIV-opbrengsten mogelijk is en al in grote mate sindsdien
geïmplementeerd is.
-Er wordt per kwartaal opvolging verricht van de RIZIV-opbrengsten.
-Er is een jaarlijkse evaluatie van het opnamereglement, o.m. in kader van de optimalisatie van de
RIZIV-opbrengsten
-Er wordt meteen in het reglement een aanpassing gedaan, die behelst :
een tijdelijke stop van de opname van O-en A-profielen totdat het gemiddelde van de zorggraad in
de sector wordt bereikt.
Dit leidt tot het voorleggen in de volgende raadszitting van een gecoördineerde versie van het
opnamereglement en het verstrekken van het rapport van Probis vzw, zoals voorgesteld in het
Bijzonder Comité Ouderenzorg op 21 februari 2017.
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