
Oudenaarde, 31 mei 2019

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag 27 mei 2019 in het stadhuis, aansluitend op de vergadering van de 
gemeenteraad, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

Adjunct-algemeen directeur, De voorzitter,

Geert De Meyer Lieven Cnudde

1. Auroraziekenhuis A.V.:ontslag van een raadslid en overgaan tot vervanging - 
kennisname

De OCMW-raad neemt kennis van het ontslag van de heer Kurt Vandeputte, OCMW-raadslid, als 
raadslid en voorzitter van de algemene vergadering en de raad van bestuur van Auroraziekenhuis A.V., 
vanaf heden en neemt kennis van de voordrachtakte van 27 mei 2019, waardoor de aanstelling gebeurt 
van OCMW-raadslid Robbin De Vos als vervangend raadslid van de algemene vergadering en de raad 
van bestuur van Auroraziekenhuis A.V. vanaf heden.

2. Aanduiding van de vertegenwoordiger in de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen.

OCMW-raadslid Mathieu Mas wordt tot het einde van de legislatuur 2019-2024 aangeduid als 
vertegenwoordiger van het OCMW om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.  

3. Verkopen van een strookje grond te Oudenaarde-Welden (Zwalmbeek)

De OCMW-raad stemt in met de verkoop van een strook grond, eigendom van het OCMW, langs een 
geklasseerde waterloop in Zwalm aan de Vlaamse Milieumaatschappij tegen de som van 2.267,- euro. 
De Vlaamse Milieumaatschappij koopt de grond aan in het kader van de uitvoering van 
oeververstevingingswerken langs de waterloop.

4. Aanpassing van de fietsvergoeding

Goedkeuring van de aanpassing (automatische indexering) van het tarief van de fietsvergoeding aan 
het OCMW-personeel in het kader van het woon-werkverkeer.

5. Schenking Lions 750 euro ten voordele van fietsbib LDC De Vesting

De OCMW-raad aanvaardt de schenking van 750,- euro van serviceclub Lions Oudenaarde ten 
voordele van fietsbib LDC De Vesting, een project voor herstelling van tweedehands kinderfietsen die 
nadien tegen een kleine vergoeding worden verhuurd.

6. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raad van 29 april 2019 goedgekeurd.


