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PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD 

 VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 21 DECEMBER 2015 

 

Aanwezig  Stefaan VERCAMER, voorzitter 

  Wouter DECOODT, Carine DE POTTER, Kathy JANSSENS, Eric 

MARTENS, David VANDEN BOSSCHE, Pieter-Jan VAN DE 

WEGHE, Christine VANDRIESSCHE, Wim DHONT, Tom 

WITTEBROODT, raadsleden 

  Geert DE MEYER, secretaris 

Verontschuldigd  Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester 

  Ingrid CNUDDE, raadslid 

 

OPENBARE ZITTING 

 

Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van  25 november 2015 – openbare 

zitting.  

Uitgesteld. 

 

Intern controlesysteem – jaarlijkse rapportering.  

Kennisnemen van het jaarlijks rapport inzake intern controlesysteem (ICS) en 

organisatiebeheersing.  

 

ESF Project 308  “Begeleiding art.60 §7”: goedkeuring addendum contract 

arbeidstrajectbegeleiders.  

Er wordt een addendum toegevoegd aan het arbeidscontract van de 3 arbeidstrajectbegeleiders 

in de sociale dienst, waarbij elk voor 12% wordt toegewezen aan het project ESF 308: 

Begeleiding art.60§7” voor de periode van 15/6/2015 tot 31/5/2016. 

 

Budget 2015 - Budgetwijziging 2 

Met unanimiteit wordt budgetwijziging 2 van het BUDGET 2015 vastgesteld. 

 

Invorderbaar verklaren van ontvangsten 

Invorderbaar verklaard. 

 

Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen 

Betaalbaar gesteld. 

 

Opvolging bouwwerken op de sites ‘Meerspoort’ en ‘Eine’: 

- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen 

- goedkeuren vorderingsstaten.  

Goedgekeurd.  

 

Verkopen van een strookje grond rondom de woning Lange Dreef te Zulte-Machelen aan de 

heer Kenneth Mathijs – definitieve beslissing.  

http://www.ocmwoudenaarde.be/
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Definitief beslissen om het strookje grond gelegen te Zulte – 3
e
 afdeling Machelen, sectie B, 

deel van nr. 294M, groot volgens meting 3a 90ca, via de Afdeling Vastgoedtransacties te 

verkopen aan de heer Kenneth Mathijs voor de prijs van 3.315,00 euro (kosten niet 

inbegrepen). 

De uittredingsvergoedingen worden rechtstreeks tussen koper en pachter geregeld. 

De heer Kenneth Mathijs dient ons tijdig dit akkoord te bezorgen. 

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. 

 

Verkavelingsproject Fietelstraat/Omloop te Oudenaarde-Eine – onderhands verkopen.  

Akkoord om de totaliteit van deze verkaveling uit de hand te verkopen aan de meest biedende 

nl. Vastgoed Nico Bauters te Gavere voor de prijs van 717.000,00 euro en dit op voorwaarde 

dat ook de Kerkfabriek Eine en de Stad hierop hun akkoord geven. 

Uitgaande van dit bod van 717.000,00 euro de overeengekomen verdeelsleutel toepassen. 

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. 

 

Aanvragen tot gebruik van Kapel en ruimten in het O.L.Vrouwehospitaal 

In te stemmen met de aanvragen. 

 

Tuinaanleg wzc de Meerspoort en wzc Scheldekant: goedkeuren van het bestek, de raming en 

de wijze van gunnen.  

Het bestek, meetstaat en plannen betreffende het inrichten van de (binnen)tuinen/parken van 

de nieuwbouwen WZC Meerspoort en WZC Scheldekant goedkeuren. 

De totale raming van deze opdracht, beschreven in het bestek, wordt goedgekeurd,  

als volgt: 

- investering aanleg: 456.810,11 euro exclusief BTW. 

- exploitatie onderhoud: 29.107,89 euro exclusief BTW voor 2 jaar onderhoud.  

De opdracht bevat één perceel. 

De opdracht zal worden gegund via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 

Voor deze opdracht zijn de nodige kredieten voorzien op het investeringsbudget – 

investeringsenveloppe IE-2 en worden tevens de nodige kredieten voorzien op het 

exploitatiebudget.  

 

Verbouwen tot Sociaal Huis - goedkeuren van de raming met betrekking tot de opdrachten 

‘technieken’. 

De uiteindelijke ramingen, opgesteld door het ingenieursbureau SDKE te 8200 Brugge, met 

betrekking tot de opdrachten ‘technieken’ voor het sociaal huis worden goedgekeurd. 

 

De definitieve bestekken, meetstaten en plans zullen aan de betrokken firma’s / tijdelijke 

verenigingen THV Electro Vanmul te 9700 Oudenaarde en THV VM – VDM te 8490 

Varsenare worden overgemaakt, ter opmaak van hun offerte. 

De nodige kredieten met betrekking tot deze opdracht zijn voorzien op het investeringsbudget 

– investeringsenveloppe IE-5. 

 

Intern controlesysteem – jaarlijkse rapportering – toevoeging.  

Zie openbare zitting. 
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Lokale Opvanginitiatieven voor Asielzoekers Oudenaarde: uitbreiding met 4 plaatsen 

Er wordt goedkeuring verleend aan de uitbreiding van 4 opvangplaatsen voor asielzoekers in 

een lokaal opvanginitiatief te Oudenaarde, Sompelplein 25 bus 2 vanaf januari 2016. 

Er wordt een aanvraag om uitbreiding van 4 opvangplaatsen voor asielzoekers aangevraagd 

bij Fedasil.  

 

Nieuwe inkom sociaal huis (modulaire bouw) – goedkeuren uitvoering en raming.  

Het aanleggen van een bijkomende weg in onbehandelde betonstraatstenen naar de achterkant 

van het Sociaal Huis (modulaire bouw) vanaf de nieuw aangelegde brandweg en nodige 

aanpassingen aan en in de modulaire bouw (nieuwe buiten- en binnendeur, elektrische en 

sanitaire voorzieningen) goedkeuren voor uitvoering. 

Akkoord gaan met de raming van 35.000,00 euro exclusief BTW. 

 

                            Aldus opgemaakt in zitting van 21 december 2015. 

 

In opdracht: 

Geert DE MEYER                                                               Stefaan VERCAMER 

secretaris                                                                             Voorzitter 


