Persverslag van de OCMW-raad dd. 23 oktober 2017
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

Afwezig:

Openbaar
SECRTAI

Goedkeuring verslag vorige openbare zitting
De raad keurt het verslag over de openbare zitting van 18 september 2017 goed.
Integratietraject Stad-OCMW
We nemen nota van het plan van aanpak en de stand van zaken.
De presentatie is toegevoegd als bijlage.
Van zodra de visienota is gerealiseerd (door leidinggevenden en stuurgroep) wordt deze
teruggekoppeld naar RMW.
Transitie TMVW, oprichting TMVS
De raad beslist:
Artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017.
Artikel 2. zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Artikel 3. zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen
van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS
kapitalisatietabel.
Artikel 4. zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van Aaandelen van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van
TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door
TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in
de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal het OCMW overgaan tot een inschrijving in de
voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen.
Artikel 5. zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig)
artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura
van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren,
met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd
door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Artikel 6. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
door TMVW in TMVS.
Artikel 7. zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende
Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het
bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de
inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in
de TMVS kapitalisatietabel.
Artikel 8. zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en
een inbreng in cash.
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Artikel 9. zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling
van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste
jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni van het jaar 2018
en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van indeplaatsstelling,
teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te
vervullen.
Artikel 10. zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van
de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat
het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Artikel 11. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de Avennoten die daartoe de wens uitdrukken.
Artikel 12. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die het ocmw aanhoudt in het kapitaal
van TMVW gelet op de beoogde medeoprichting van TMVS door het ocmw.
Artikel 13. zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de
voormelde A-vennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS
kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden
uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger
vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten.
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in
TMVS: scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Artikel 14. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van
bestuur van TMVW teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de Aaandelen in te schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een
scheidingsaandeel.
Artikel 15. zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te
nemen F1-aandelen.
Artikel 16. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van
bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 17. zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van
TMVW andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22
december 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende
schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.
Artikel 18. zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de T K- en DK -aandelen
door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze
aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze
groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning van het scheidingsaandeel, een en
ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen TK- en DK -aandelen.
Artikel 19. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van
bestuur van TMVW teneinde de gedeeltelijke terugname van de T K- en DK -aandelen in het
aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 20. zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld
door de raad van bestuur van TMVW.
Artikel 21. zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het
statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor.
Artikel 22. zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader
uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel
van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.
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Artikel 23. zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met
71 van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot
statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de
statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de bepalingen van het
decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Artikel 24. zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Artikel 25. als [lid/leden] van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te
dragen:
Christine Vandriessche
Artikel 26. als [lid/leden] van het regionale adviescomité voor secundaire diensten van TMWV voor
te dragen:
Mevrouw Christine Vandriessche
Artikel 27. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de
raad van bestuur en de regionale adviescomités van TMVW.
Artikel 28. zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het
college van commissarissen.
Artikel 29 als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van
TMVW d.d. 22 december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan
te wijzen:
Mijnheer Tom Wittebroodt
Met als vervanger mijnheer Julien Opsomer
Artikel 30. aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen op de OCMW-raad van heden en zo aan deze beslissingen
uitvoering te geven.
Artikel 31. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder
geassocieerd notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het maatschappelijk
doel).
Artikel 32. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve
formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.
Artikel 33. zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de
bijzondere algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22 december 2017 en te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
Artikel 34. de terugname te verzoeken van de A-aandelen die het ocmw aanhoudt in het kapitaal
van TMVS en die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter gelegenheid van
zijn uittreding uit TMVW ten belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal het ocmw een
scheidingsaandeel in cash ontvangen overeenkomstig de statuten van TMVS.
Artikel 35. zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere
oprichtende gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen bij
wijze van scheidingsaandeel in natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van
hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten
van TMVS.
Artikel 36. zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van
bestuur van TMVS teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister
van TMVS in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Artikel 37. om over te gaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan het ocmw is
voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door het ocmw zal
worden ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten.
Artikel 38. zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de
raad van bestuur van TMVS.
Artikel 39. een uittreksel van onderhavige beslissing te sturen naar TMVW
Goedkeuring van de deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS
conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
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- De raad keurt het voorstel goed tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens
de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel
- De raad tekent in op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn opgenomen
- De raad beslist de OCMW-voorzitter, Stefaan Vercamer, samen met de OCMW-secretaris, Geert De
Meyer, te gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte Oprichting mede de ondertekenen,
hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het OCMW-decreet art.184 en 185
- De raad keurt de benoemingen goed van de voorgedragen leden van de Raad van Bestuur van
TMVS
- Een uittreksel van dit besluit wordt overgemaakt aan het Overlegorgaan TMVS, Stropstraat 1 te 9000
Gent
Kosten inzagerecht en kopies
De raad gaat akkoord, naar analogie met het stadsbestuur, bovenvermelde kosten aan te rekenen
voor kopies.
SOCIALEDNT

Aanstelling advocaat
De raad keurt de aanstelling goed van Meester Van Ooteghem Melanie.
Minimale levering aardgas winterperiode 2017-2018
De Raad gaat akkoord met de toepassing van de voorziene regeling inzake minimale levering
aardgas voor de winterperiode van 2017-2018 door de Vlaamse overheid.
FINACËLEDST

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

MANKOPETRIU

Verkopen van gronden te Eine (Ooikestraat/Marollestraat) - definitieve goedkeuring.
De Raad keurt definitief goed om de twee perceeltjes grond te Oudenaarde - 2e afdeling Eine,
sectie B, nrs. 228B en 228C, groot 41a 98ca en 35a 00ca, te verkopen tegen de prijs 41.000,00 euro
aan de heer en mevrouw Van Meerhaeghe Philippe - Vanhoenackere Ann. Het ontwerp van
verkoopakte wordt goedgekeurd.
Het volledige verkoopdossier tot 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.
Aanvraag gebruik Kapel en Bisschopskwartier
De raad keurt de voormelde aanvraag goed.
Opvolging restauratiewerken O.L.Vrouwehospitaal : goedkeuren van de verslagen van de
vergaderingen.
De Raad keurt het verslag van voormelde vergadering goed en is akkoord met de voorgestelde
aanpassingen.
Toewijzing – huur en onderhoud van arbeidskledij
De Raad keurt het evaluatieverslag d.d. 12.10.2017 goed voor de opdracht 'Huur en onderhoud van
arbeidskledij’. Dit evaluatieverslag in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
De opdracht wordt gegund aan CleanLease te 8730 Oedelem, zijnde enige regelmatige inschrijver.
De nodige kredieten zijn beschikbaar op het exploitatiebudget.
Er zal nog een restwaardebedrag van ca. 4000 euro moeten uitbetaald worden aan CleanLease.
Aanvraag gebruik Kapel en Bisschopskwartier
De raad keurt de voormelde aanvraag goed.
4/6

Vernieuwen van een collectieve hospitalisatieverzekering
1. Het OCMW Oudenaarde zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de Federale Pensioendienst heeft afgesloten met AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01.01.2018.
2. Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de uitgebreide formule
voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden die minstens 1 jaar in dienst zijn of die een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur afsloten.
Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op het personeel dat tewerkgesteld wordt
overeenkomstig artikel 60 van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
De mandatarissen en hun nevenverzekerden kunnen onder dezelfde voorwaarden genieten van de
hospitalisatieverzekering, mits betaling van de premie.
De gepensioneerde personeelsleden en mandatarissen van het OCMW, die heden aangesloten zijn
bij Axa Belgium nv, kunnen onder dezelfde voorwaarden genieten van de hospitalisatieverzekering,
mits betaling van de premie.
Inwonende gezinsleden en personeelsleden die op pensioen gaan na 31.12.2017 kunnen onder
dezelfde voorwaarden genieten van de hospitalisatieverzekering, mits betaling van de premie.
3. De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S300/2017/03,
opgemaakt door de Federale Pensioendienst acht te nemen .
4. Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de Federale Pensioendienst overgemaakt.
PERSONLDIT

Vacant verklaren van 2,5 VTE deskundige maatschappelijk werkers (B1-B3)
De raad besluit:
1. Principiële goedkeuring dat 2,5 VTE Deskundige maatschappelijk werker (Bv) met salarisschalen
B1-B3, in contractueel dienstverband, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, vacant
verklaard wordt.
2. Deze functie wordt begeven via een aanwervingsprocedure, conform artikel 8 van de vigerende
rechtspositieregeling.
3. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar, verlengbaar met 1 jaar.
4. Conform art 19 §1 en bijlage IV van de rechtspositieregeling, en binnen de grenzen van de
algemene regels die de raad heeft vastgesteld, wordt de concrete selectieprocedure als volgt
vastgesteld:
- Selectiecriteria: de criteria vastgesteld in het functieprofiel vervat in de functiebeschrijving van
Deskundige maatschappelijk werker (Bv), salarisschaal B1-B3.
- Het verloop van de selectie: de procedure bepaald in artikel 18bis §3, van de rechtspositieregeling,
waarbij de OCMW-raad de examens organiseert.
- Selectietechniek: het selectieprogramma conform bijlage IV van de rechtspositieregeling voor
personeel op niveau B bestaat uit:
° een psychotechnisch gedeelte waarbij de capaciteiten, de emotionele weerstand, de
samenwerking, de intellectuele openheid en de consciëntieusheid van de kandidaten wordt
nagegaan. Bij deze proef wordt tevens de ICT-kennis beoordeeld.
° een assessmentgedeelte waarbij aan de hand van een postbakoefening, een simulatieoefening,
testen en een competentiegericht interview nagegaan wordt in welke mate de kandidaten over de
voor de functie van belang zijnde competenties beschikken.
° een mondeling gedeelte bestaande uit 2 proeven:
- een interview waarbij de motivatie, attitude en interesse voor het werkveld worden nagegaan
- een kennisproef waarbij de selectiecommissie zich baseert op de kennisvereisten die in het
functieprofiel werden bepaald.
Wanneer het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 25 bedraagt, wordt een eliminerende
preselectieproef voorzien overeenkomstig 2.2 uit bijlage IV van de rechtspositieregeling. De 15
kandidaten met de hoogste scores worden toegelaten tot het volgend selectiegedeelte, op
voorwaarde dat ze minimaal 50% behalen.
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De proeven en selectiegedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd.
Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat een gedeelte
uit verschillende proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal
50% van de punten te behalen.
Op het psychotechnische gedeelte of het assessment dienen de kandidaten de vermelding
geschikt te bekomen.
- De samenstelling en de werking van de selectiecommissie: de bepalingen gestipuleerd in artikel
18bis §2, van de rechtspositieregeling.
- De aard van de selectieprocedure: de selecties zijn vergelijkend conform art. 18bis, §4 van de
rechtspositieregeling.
5. De vacature zal extern bekend gemaakt worden via volgende kanalen:
 een op het moment van publicatie passend schriftelijk medium
 de website van de VDAB
 de website van het OCMW
Het vacaturebericht vermeldt het dienstverband, de functiebeschrijving, de
aanwervingsvoorwaarden, het niveau, de tewerkstellingsbreuk en de contactgegevens voor
verdere informatie.
De termijn tussen de datum van bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor
indiening van de kandidaturen bedraagt minimaal 3 weken en maximaal 4 weken en eindigt op
een dinsdag.

Aldus vastgesteld in zitting van 23 oktober 2017

Namens de raad:

In opdracht:
Geert De Meyer
Secretaris

Stefaan Vercamer
Voorzitter
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