Persverslag van de OCMW-raad dd. 22 mei 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 21 april 2017 goed.
Toewijzen van de opdracht tot externe begeleiding rond integratie van OCMW en stad
Het OCMW geeft mede de opdracht tot externe begeleiding van de integratie van het OCMW en
de stad. De opdracht wordt door het College gegund. Het College zal de formele contractant zijn,
maar zij dienen steeds het mandaat van de OCMW-raad te vragen. De stad mag dus niets zonder
ons mandaat ondernemen.
Aanduidingen in de bestuursorganen TMVS dv
De raad besluit volgende mandatarissen aanduiden voor de diverse bestuursorganen van TMVS dv:
Voor de Raad van Bestuur: Eric Martens
Voor het Adviescomité: Christine Vandriessche
Afgevaardigde voor de Algemene Vergadering : Tom Wittebroodt
Plaatsvervangend afgevaardigde voor de Algemene Vergadering: Julien Opsomer
SOCIALEDNT

Aanstelling advocaat
De raad keurt goed om advocaat Hugo Vyls uit Oudenaarde aan te stellen om de belangen van
het OCMW Oudenaarde te verdedigen in deze zaak tegen het OCMW Oudenaarde voor de
arbeidsrechtbank afdeling Oudenaarde.
FINACËLEDST

Betaalbaarstellen van aanrekeningen
De Raad Stelt bovenstaande aanrekeningen betaalbaar.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
De Raad verklaart bovenstaande ontvangsten invorderbaar.

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.
Aanstelling van een studiebureau voor de restauratie en herbestemming van het O.L.V.-Hospitaal kennisname
De Raad neemt kennis van het verslag van nazicht en van de toewijzingsbeslissing van het
Schepencollege betreffende ' het aanstellen van een studiebureau voor de restauratie en
herbestemming van het O.L.Vrouwehospitaal'.
WZC
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Schenking aan huishond Habib
De Raad neemt kennis van de schenking aan Habib en aanvaardt deze gift.

Aldus vastgesteld in zitting van 22 mei 2017
Namens de raad:

In opdracht:
Sarah Volckaert
Waarnemend secretaris

Stefaan Vercamer
Voorzitter

2/2

