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PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 21 SEPTEMBER 2015
Aanwezig

Verontschuldigd

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
Marnic DE MEULEMEESTER, burgemeester
Ingrid CNUDDE, raadslid
OPENBARE ZITTING

Goedkeuren van het proces-verbaal over de vergadering van 24 augustus 2015 – openbare
zitting.
Goedgekeurd.
Oprichting Rap op Stap Kantoor.
Het OCMW geeft goedkeuring aan de oprichting van een Rap op Stapkantoor via de
organisatie van 2 zitdagen per week in de ontmoetingsruimte van de sociale kruidenier “De
Kaba”.
Het OCMW ondertekent het Charter voor samenwerking met Toerisme Vlaanderen –
Steunpunt vakantieparticipatie.
Er wordt een subsidie aangevraagd van € 3000 bij de Provincie Oost-Vlaanderen voor de
oprichting van een Rap op Stap kantoor in Oudenaarde.
Invorderbaar verklaren van ontvangsten
Invorderbaar verklaard.
Betaalbaarstellen van facturen en rekeningen.
Betaalbaar gesteld.
Uitvoeren van dakwerken aan de hoevegebouwen (garage) Bisdonkstraat 1 te ZulteMachelen.
De dakconstructie van de garage van de hoeve Bisdonkstraat 1 laten herstellen.
Bij minimum drie ter zake gespecialiseerde firma‟s zal een prijsofferte worden opgevraagd.
Verkopen van een strookje grond te Zulte-Machelen aan Eandis.
Het OCMW van Oudenaarde gaat akkoord om een deeltje van perceel nr. 362H te ZulteMachelen onderhands te verkopen aan Eandis
Het volledige dossier tot onderhandse verkoop via de Afdeling Vastgoedtransacties laten
verlopen.
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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.
Opvolging bouwwerken op de sites „de Meerspoort‟ en „Eine‟:
- goedkeuren van de verslagen van de werfvergaderingen
- goedkeuren vorderingsstaten.
Unaniem goedgekeurd.
Tuinaanleg WZC Meerspoort en WZC Scheldekant: goedkeuren van de voorontwerpen en de
raming.
De voorgelegde voorontwerpen en de ramingen d.d. 10/11.09.2015 met betrekking tot het
inrichten van de tuinen/parken van de nieuwbouwen WZC Meerspoort (faze 1) en WZC
Scheldekant worden goedgekeurd.
Er wordt ingestemd met de uitbreiding - heraanleg van de toegangsweg naar het Sociaal
Huis: er wordt geopteerd voor optie A, indien de nodige aanpassingen aan en in de modulaire
bouw technisch uitvoerbaar / haalbaar zijn. Indien dit niet het geval is, wordt geopteerd voor
optie B.
De nodige kredieten zijn voorzien op het investeringsbudget – investeringsenveloppe IE-2.
Aankoop van een behandeltafel ten behoeve van de dienst Kinesitherapie.
In te stemmen met de aankoop van een massagetafel type Praxis Elite art.nr. 97.58.86 bij de
firma Tendim te 2550 Kontich voor een bedrag van 2.122,02 euro excl. BTW inclusief
korting en 2 stretch hoeslakens voor een bedrag van 64,00 euro excl. BTW.
De nodige kredieten zijn beschikbaar op investeringsenveloppe IE-2.
Toekennen dotatie VZW Animatiekring.
Aan de VZW animatiekring, vanaf heden, een jaarlijkse dotatie van 1500 EUR toe te kennen
evenals de helft van de kosten van de zeevakantie te dragen.
Een indexering van 2 % te voorzien met ingang van de dotatie voor het jaar 2017.
Voor wat het jaar 2015 betreft zal een dotatie van 500 EUR worden toegekend, evenals de
helft van de kosten van de zeevakantie ingericht na 16 september 2015.
Vacant verklaren van 2 VTE Zorgkundigen (C1-C2)
Art.1: Principiële goedkeuring dat 2 VTE Zorgkundige (Cv) met salarisschalen C1-C2, in
contractueel dienstverband met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, wordt vacant
verklaard.
Art.2: Deze functie wordt begeven via een aanwervingsprocedure, conform artikel 8 van de
vigerende rechtspositieregeling.
Art.3: Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar, verlengbaar
met 1 jaar.
Art 4: Conform art 18 §1, 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 Zorgkundige (Cv), salarisschaal C1-C2.
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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 artikel 18bis van de rechtspositieregeling
voor het verplegend en verzorgend personeel bestaat uit:
- een proef (interview of test) die de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid van de
kandidaten peilt.
- een proef die de technische vaardigheden en de communicatievaardigheden toetst op het
niveau van de functie.
Wanneer het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 25 bedraagt, dan 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
volgende examengedeelte, op voorwaarde dat ze minimaal 50% behalen.
De proeven en selectiegedeeltes worden steeds op 100 punten gequoteerd.
Om geslaagd te zijn, dienen de kandidaten 60% van de punten te behalen. Bestaat dit gedeelte
uit proeven, dan dient de kandidaat bovendien op ieder van deze proeven minimaal 50% van
de punten te behalen.
De samenstelling en de werking van de selectiecommissie: de bepalingen gestipuleerd in
artikel 18bis §2, van de rechtspositieregeling: voor het verplegend en verzorgend personeel
bestaat de selectiecommissie, omwille van de specificiteit van de functies, uit deskundigen
waarvan ten minste één derde externe selectiedeskundigen zijn.
De aard van de selectieprocedure: de selecties zijn vergelijkend conform art. 18bis, §4 van de
rechtspositieregeling.
Art.5: De vacature zal extern worden bekend gemaakt via een publicatie:
op de website van de VDAB
op de website van Zorgjobs
op de website van het OCMW.
Art.6: Het vacaturebericht bevat het dienstverband, de functiebenaming, de
aanwervingsvoorwaarden, het niveau, de tewerkstellingbreuk en de contactgegevens voor
verdere informatie.
Art.7: De termijn tussen de datum van bekendmaking van de vacature en de uiterste datum
voor indiening van de kandidaturen is minimaal drie weken en maximaal vier weken en
eindigt op een dinsdag.

Aldus vastgesteld in zitting van 21 september 2015.
In opdracht:
Geert DE MEYER
secretaris

Stefaan VERCAMER
Voorzitter
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