
LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING

OCMW-RAAD DD. 02/01/19

1. Installatie raad voor maatschappelijk welzijn en vast bureau en voorzitterschap. 
Kennisname.

De OCMW-raad neemt kennis van de beslissingen van de installatievergadering van de gemeenteraad 
van heden: geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, benoeming en 
eedaflegging burgemeester, installatie gemeenteraadsleden, goedkeuring geloofsbrieven en 
eedaflegging, verkiezing voorzitter gemeenteraad en verkiezing schepenen, eedaflegging en 
vaststelling rangorde.

De leden van de OCMW-raad zijn dezelfde als de gemeenteraadsleden; het vast bureau bestaat uit de 
leden van het schepencollege.

2. Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Mevrouw Cindy Franssen wordt voorgedragen en verkozen verklaard als voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. De OCMW-raad neemt akte van eedaflegging van Mevrouw Franssen 
in handen van de voorzitter van de OCMW-raad en de toevoeging van rechtswege aan het college van 
burgemeester en schepenen.

3. Verkiezing leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De OCMW-raad neemt kennis van de voordrachtakten van de leden van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst en keurt de geloofsbrieven van de kandidaat-leden goed. De voorgedragen kandidaat-
leden Nathalie De Smet, Patrick Matthys, Anja De Keyzer, Willem Merchie, Jeanique Van Den 
Heede, Mathilde Haesaert, Peter Blondeel en Roland Van Heddegem worden verkozen verklaard en de 
OCMW-raad neemt akte van hun eedaflegging in handen van de voorzitter van de OCMW-raad.

4. Verkiezen van de leden van de raad van bestuur van Aurora AV.

Verkiezing van 5 leden van de OCMW-raad in de raad van bestuur van Aurora AV. Werden verkozen: 
Eva Pycke, Julie Dossche, Kurt Vandeputte, Stefaan Vercamer en Kristof Meerschaut.

5. Verkiezen van de leden van de algemene vergadering van Aurora AV.

Verkiezing van 7 leden van de OCMW-raad in de algemene vergadering van Aurora AV. Werden 
verkozen: Marnic De Meulemeester, Julie Dossche, Kurt Vandeputte, Kathy De Rycke, Dagmar 
Beernaert, Mathieu Mas en Maud Wybraeke.

6. Verkiezen van de leden van de algemene vergadering van AZO.

Verkiezing van 3 leden van de OCMW-raad in de algemene vergadering van het Algemeen 
Ziekenhuis Oudenaarde. Werden verkozen: Steven Bettens, Danny Lauweryns en Christine 
Vandriessche.

7. Verkiezen van de leden van de raad van bestuur van AZO.

Verkiezing van 2 leden van de OCMW-raad in de raad van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis 
Oudenaarde. Werden verkozen: Tineke Van hooland en Steven Bettens.

8. Verkiezen van een lid met raadgevende stem van de OCMW-raad voor het directiecomité 
van AZO.

Verkiezing van een lid van de OCMW-raad met raadgevende stem in het directiecomité van het 
Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Werd verkozen: Christine Vandriessche.


