Oudenaarde, 9 november 2019

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende
voorstellen/vragen aan de agenda van de OCMW-raadszitting van maandag, 04 november
2019 worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van
de OCMW-raad houdende:
“Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen aan de
agenda toevoegen.
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van
beslissing en een toelichtende nota.
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een
voorstel van beslissing en toelichtende nota.
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

De voorzitter,

Lieven Cnudde.
VRAGEN EN VOORSTELLEN
1.
1.1.

Raadslid Dagmar Beernaert
Vraag en voorstel 1: Oudenaarde pleegzorggemeente.

Vandaag wonen in Vlaanderen 5344 kwetsbare kinderen en jongeren in een pleeggezin. Pleegzorg
Vlaanderen gaat elke dag op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. Elke Vlaamse gemeente kan zich
kandidaat stellen als Pleegzorggemeente. Daarmee willen ze zich engageren om kwetsbare kinderen,
jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis bieden. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten
Pleegzorggemeenten een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente bekend te
maken op een laagdrempelige manier. Sommige gemeenten kiezen er ook voor om het engagement van
hun pleeggezinnen extra te ondersteunen. Gemeenten kunnen zelf beslissen wat binnen hun
mogelijkheden ligt om pleegzorg een duwtje in de rug te geven. Het Sociaal Huis lijkt ons hierin een
onontbeerlijke partner.
Daarom volgende vragen:
1. Is Oudenaarde bereid om Pleegzorggemeente te worden en zo het engagement aan te gaan om voor
kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen mee een thuis te zoeken?
2. Zo ja, welke maatregelen zal Oudenaarde nemen om pleegzorg een duwtje in de rug te geven en
Oudenaardse gezinnen te informeren en te overtuigen om Pleegzorggezin te worden?

3. Is Oudenaarde bereid om Oudenaardse pleegzorggezinnen te belonen met een mooi aanbod? Zo ja,
aan welke maatregelen wordt hierbij gedacht?
Daarbij volgend voorstel:
Oudenaarde stelt zich kandidaat om Pleegzorggemeente te worden. In samenwerking met het Sociaal
Huis gaat Oudenaarde gezinnen actief informeren rond pleegouderschap en werkt het een mooi aanbod
uit om Oudenaardse gezinnen te overtuigen om pleegzorggezin te worden.
1.2

Vraag 2: Aanpassing uurroostering woonzorg

Op 18 oktober werden we door directeur Geert Leliaert aangeschreven omtrent een toelichting
betreffende de komende beleidslijnen en aanpassingen van de uurroosters in het woonzorgcentrum. Het
gaat o.a. over een aanpassing in de werkwijze (leefgroepen ed.) en de implicaties daarvan op het
personeel. Dit schrijven zorgde voor heel wat ongerustheid en commotie, zowel bij de personeelsleden als
de vakbonden. Eén van de vakorganisaties liet zelfs verstaan dat ‘de sociale vrede niet verder kan
gegarandeerd worden’ zonder overleg.
Daarbij volgende vragen:
1. Over welke aanpassingen in de beleidslijnen en werkwijze gaat het? Welke concrete implicaties zal
dit hebben op de werking en op het personeel? Hoe werd hierover reeds gecommuniceerd naar het
personeel?
2. Was het stadsbestuur op de hoogte van de communicatie van de directeur? Is het stadsbestuur zich
bewust van de commotie dat dit schrijven bracht bij het personeel?
3. Waarom werd hierover voorafgaand geen sociaal overleg gepleegd met de vakorganisaties? Zal
hierover alsnog overleg gepleegd worden?
4. Hoe zal het stadsbestuur ervoor zorgen dat het sociaal overleg in de toekomst gegarandeerd wordt?

