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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
WOENSDAG 02 JANUARI 2019 OM 20.20 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, 
Carine Portois, Cindy Franssen: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Julie Dossche, 
Tineke Van Hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Mathieu Mas, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D'Haeyer, 
Eva Pycke, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut, Boris Labie, 
Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: 
raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Mathieu De Cock: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

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

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad;
Overwegende dat door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende eedaflegging van de 
gemeenteraadsleden de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd 
moeten worden beschouw. De rang is dezelfde als de rang die ze als gemeenteraadslid innemen;
Overwegende dat blijkt dat de raad voor maatschappelijk welzijn ook bestaat uit personen van 
verschillend geslacht zoals decretaal bepaald;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege voorzitter is van de raad voor 
maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat de eedaflegging van burgemeester en schepenen ook geldt respectievelijk als 
eedaflegging van voorzitter en lid van het vast bureau;
Overwegende dat de burgemeester van rechtswege voorzitter is van het vast bureau;
Overwegende dat de rang die de schepenen innemen van rechtswege de rang is die ze innemen als lid van 
het vast bureau;
Overwegende dat het OCMW een afzonderlijke rechtspersoon is en derhalve best akte wordt genomen 
van de beslissingen van de installatievergadering van de gemeenteraad van  heden aangaande:
 De geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
 Benoeming en eedaflegging van de burgemeester
 Installatie van de gemeenteraadsleden, goedkeuring van de geloofsbrieven en eedaflegging
 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 Verkiezing van de schepenen, eedaflegging en vaststelling van de rangorde
Besluit: eenparig
Enig artikel. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de besluiten van de 
installatievergadering van de gemeenteraad van heden.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het bijzonder comité voor de sociale dienst gelet op ons bevolkingsaantal en de 
voorzitter niet inbegrepen bestaat uit 8 leden;
Overwegende dat onder de voorzitter of leden van het vast bureau hetzij onder de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn een voorzitter voor het bijzonder comité moet worden verkozen op grond van 
een akte van voordracht;
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Overwegende dat een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Cindy Franssen werd 
overhandigd aan de algemeen directeur op 13 december 2018, zijnde meer dan uiterlijk acht dagen voor 
de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter ter zitting 
overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk 
welzijn;
Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de decretaal voorziene 
ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter geen voorzitter of lid van het vast bureau is en dus de eed dient 
af te leggen in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, nl. “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”;
Overwegende dat de eedaflegging ook geldt als eedaflegging voor haar mandaat als schepen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ontvankelijk akte van voordracht 
van de kandidaat-voorzitter.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-voorzitter, nl. Cindy Franssen, wordt verkozen verklaard als 
voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 3. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 4. Cindy Franssen wordt van rechtswege als schepen toegevoegd aan  het college van 
burgemeester en schepenen.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Overwegende dat het bijzonder comité voor de sociale dienst gelet op ons bevolkingsaantal en de 
voorzitter niet inbegrepen bestaat uit 8 leden;
Overwegende dat voorzitter en leden moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden vermeld in 
artikel 58 van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011;
Gelet op de zetelverdeling onder de verschillende lijsten of groepen van lijsten opgemaakt en tijdig 
bekendgemaakt door de algemeen directeur;
Overwegende dat de verdeling van de zetels als volgt werd bekendgemaakt, o.a. op de website van de 
gemeente:
 Open VLD : 3 leden
 CD&V: 2 leden
 Groen: 2 leden
 N-VA: 1 lid
Overwegende dat de akten voor voordracht werden overhandigd aan de algemeen directeur op 17 
december 2018, zijnde meer dan uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de algemeen directeur de akten van voordracht ter zitting overhandigd heeft aan de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat 4 van de akten van voordracht voldoen aan alle decretaal voorziene 
ontvankelijkheidsvereisten, zoals gecontroleerd door de voorzitter;
Overwegende dat de akten van voordracht zich voordoen als volgt:
1. Voordrachtakte ingediend door Open VLD:

Leden Kandidaat-opvolgers
Nathalie De Smet
Patrick Matthys
Anja De Keyzer

2. Voordrachtakte ingediend door CD&V

Leden Kandidaat-opvolgers
Willem Merchie
Jeanique Van Den Heede

3. Voordrachtakte ingediend door Groen
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Leden Kandidaat-opvolgers
Mathilde Haesaert Dirk Van Maelzaeke
Peter Blondeel Dirk Van Maelzaeke

4. Voordrachtakte ingediend door N-VA

Leden Kandidaat-opvolgers
Roland Van Heddegem Wim Dhont

Isabelle Penninck

5. Voordrachtakte ingediend door Sp.a

Leden Kandidaat-opvolgers
Dagmar Beernaert André Vansteenbrugge

Overwegende dat de voordrachtakte ingediend door Sp.a niet ontvankelijk is aangezien deze fractie niet 
in aanmerking komt voor een zetel in het bijzonder comité;
Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend en dat deze ter inzage werden 
gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat alle kandidaten en hun 
respectievelijke opvolgers die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat niemand verklaard heeft zich in een situatie van onverenigbaarheid te bevinden;
Overwegende dat voor iedere eedaflegging een afzonderlijke akte van eedaflegging wordt opgemaakt 
waaruit blijkt dat iedere eedaflegging heeft plaatsgehad in de openbare vergadering in handen van de 
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met volgende formule: “Ik zweer de verplichtingen 
van mijn ambt trouw na te komen;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de ontvankelijke akten van voordracht 
van:

Leden Opvolgers
Nathalie De Smet
Patrick Matthys
Anja De Keyzer
Willem Merchie
Jeanique Van Den Heede
Mathilde Haesaert Dirk Van Maelzaeke
Peter Blondeel Dirk Van Maelzaeke
Roland Van Heddegem Wim Dhont

Isabelle Penninck

Artikel 2. De geloofsbrieven van de kandidaat-leden worden goedgekeurd.
Artikel 3. De in artikel 1 voorgedragen kandidaat-leden en hun opvolgers worden verkozen verklaard.
Artikel 4. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de eedaflegging van de kandidaat-leden 
in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende de statuten van de Autonome Verzorgingsinstelling Aurora;
Overwegende dat het OCMW enige deelgenoot is;
Overwegende dat de raad van bestuur uit vijf leden bestaat die lid zijn van de OCMW-raad;
Overwegende dat volgens artikel 474 §3 tweede lid van het decreet lokaal bestuur maximaal twee derden 
van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
Er zijn 30 leden aanwezig;
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Er worden 30 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 6 op naam van Eva Pycke, 5 op naam van Julie 
Dossche, 5 op naam van Kurt Vandeputte, 5 op naam van Stefaan Vercamer, 5 op naam van Kristof 
Meerschaut, 3 op naam van Robbin De Vos en 1 op naam van Vincent Thomaes.
Er wordt vastgesteld dat maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht is; indien daaraan niet voldaan 
is, wordt opnieuw gestemd;
Besluit:
Artikel 1. Worden verkozen tot lid van de raad van bestuur van Aurora AV:

1.  Eva Pycke
2.  Julie Dossche
3.  Kurt Vandeputte
4.  Stefaan Vercamer
5. Kristof Meerschaut

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

De raad voor maatschappelijk welzijn ;
Overwegende de statuten van de Autonome Verzorgingsinstelling Aurora;
Overwegende dat het OCMW enige deelgenoot is;
Overwegende dat de algemene vergadering bestaat uit zeven leden die lid zijn van de OCMW-raad;
Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
Er zijn 30 leden aanwezig;
Er worden 30 stemmen uitgebracht, waarvan 3 ongeldig;
Er worden 27 geldige stemmen uitgebracht waarvan 4 op naam van Marnic De Meulemeester, 4 op naam 
van Julie Dossche, 4 op naam van Kurt Vandeputte, 4 op naam van Kathy De Rycke, 4 op naam van 
Dagmar Beernaert, 2 op naam van Stefaan Vercamer, 2 op naam van Mathieu Mas, 2 op naam van Maud 
Wybraeke en 1 op naam van Vincent Thomaes.
Besluit:
Artikel 1. Worden verkozen tot leden van de algemene vergadering van Aurora AV: 

1.  Marnic De Meulemeester
2.  Julie Dossche
3.  Kurt Vandeputte
4.  Kathy De Rycke
5.  Dagmar Beernaert
6.  Mathieu Mas
7. Maud Wybraeke

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

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Overwegende dat het OCMW deelgenoot is van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO);
Overwegende dat het OCMW in de algemene vergadering drie vertegenwoordigers heeft die lid zijn van 
de OCMW-raad;
Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
Er zijn 30 leden aanwezig;
Er worden 30 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 11 op naam van Steven Bettens, 10 op naam van 
Danny Lauweryns, 8 op naam van Christine Vandriessche en 1 op naam van Vincent Thomaes.
Besluit:
Artikel 1. Worden verkozen als lid van de algemene vergadering van Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 
(AZO):

1.  Steven Bettens
2.  Danny Lauweryns
3. Christine Vandriessche

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

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Overwegende dat het OCMW deelgenoot is van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO);
Overwegende dat het OCMW in de raad van bestuur 2 vertegenwoordigers heeft die lid zijn van de 
OCMW-raad;
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Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
Er zijn 30 leden aanwezig;
Er worden 30 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 11 stemmen op naam van Tineke Van hooland, 11 
stemmen op naam van Steven Bettens, 7 stemmen op naam van Cindy Franssen en 1 stem op naam van 
Vincent Thomaes.
Besluit:
Artikel 1. Worden verkozen als lid van de raad van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 
(AZO):

1.  Tineke Van hooland
2.  Steven Bettens

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

De raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende dat het OCMW deelgenoot is van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO);
Overwegende dat het OCMW in het directiecomité van  het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO) 
een lid met raadgevende stem heeft die lid is van de OCMW-raad;
Overwegende dat tot geheime stemming wordt overgegaan;
Er zijn 30 leden aanwezig;
Er worden 30 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 18 stemmen op naam van Christine Vandriessche, 8 
stemmen op naam van Elisabeth Meuleman, 2 stemmen op naam van Folke D’Haeyer, 1 stem op naam 
van Eva Pycke en 1 stem op naam van Vincent Thomaes.
Besluit:
Artikel 1. Christine Vandriessche wordt verkozen als lid met raadgevende stem in het directiecomité van 
het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde (AZO).

De vergadering wordt geheven om 21u20.

Goedgekeurd in zitting van 28 januari 2019.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


