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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 4 NOVEMBER 2019 OM 21.25 UUR

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

Verontschuldigd: Eric Meirhaeghe: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. TMVS. Statutenwijziging. Goedkeuring.

De OCMW-raad, 
Gelet op het feit dat OCMW Oudenaarde aangesloten is bij de Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Services, Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv ;
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Overwegende dat artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat uiterlijk negentig 
kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de 
raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd ; dat de beslissingen terzake 
van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de 
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat zij bij het verslag gevoegd worden ; 
dat de algemene vergadering waarvan sprake in deze alinea voorzien wordt op 10 december 2019.
Gelet op het feit dat het ontwerp van statutenwijziging door TMVS dv aan de deelnemers werd 
overgemaakt per aangetekend schrijven van 4 september 2019 met volgende voorstellen;
Artikel 1
In het tweede lid van artikel 1 van de statuten worden na de woorden “”dienstverlenende vereniging”” de 
woorden “en/of de vereniging” toegevoegd.
In het derde lid van artikel 1 van de statuten worden de woorden “van 6 juli houdende de 
intergemeentelijke samenwerking” vervangen door de woorden “over het lokaal bestuur van 22 december 
2017” en worden de woorden “het Waalse gewest” vervangen door “het Waalse Gewest”.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het voorwerp van de dienstverlenende vereniging bestaat erin om zowel voor eigen rekening als voor 
rekening van haar deelnemers, die aanbestedende overheden en aanbesteders zijn in de zin van de 
overheidsopdrachtenwetgeving:
 aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten, aanvullende aankoopactiviteiten, dynamische 

aankoopsystemen, raamovereenkomsten en gezamenlijke overheidsopdrachten, een en ander zoals 
geregeld in de wetgeving overheidsopdrachten, op te zetten en eraan deel te nemen; en

 elke dienstverlening te organiseren waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, 
administratieve en financiële competenties van de dienstverlenende vereniging inzake 
klantenmanagement, projectorganisatie, investeringsbeleid, studie en financiering op 
maatschappelijke wijze kunnen worden ingezet, zowel op gestructureerde wijze, als voor projecten ad 
hoc, en dit ten dienste van één of meer deelnemers.

De dienstverlenende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking van haar doel 
ondersteunen.
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De dienstverlenende vereniging kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, 
commissaris of vereffenaar in vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen waarnemen.
De dienstverlenende vereniging mag, in België en in het buitenland, alle ondernemings-, financiële, 
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar 
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. 
De dienstverlenende vereniging mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze 
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de dienstverlenende vereniging.
De dienstverlenende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, 
zowel door het afsluiten van overeenkomsten als overeenkomstig artikel 472 en artikel 390 van het 
decreet door deelname in andere rechtspersonen die zelf niet deze rechtsvorm hebben aangenomen, voor 
zover het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en op 
voorwaarde dat de wetgeving van de overheidsopdrachten wordt nageleefd.”
Artikel 2bis
De tekst van artikel 2bis van de statuten wordt geschrapt.
Artikel 3
In het tweede lid van artikel 3 wordt de verwijzing naar artikel 10 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 396.
In het derde lid van artikel 3 worden de woorden “Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen)” vervangen door de woorden “Vlaams 
decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd”.
Artikel 5
In dit artikel wordt telkens na de woorden “achttien” de tekens “(18)” toegevoegd.
In dit artikel wordt de verwijzing naar artikel 35 vervangen door een verwijzing naar artikel 425.
In het derde lid van dit artikel worden na de woorden “voor het overige zijn” de woorden “deelnemers die 
niet deelnemen aan de verlenging verplicht personeel over te nemen en hebben zij een voorkeurrecht om 
installaties over te nemen, conform” toegevoegd, wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 425 en wordt het woord “toepasselijk” geschrapt.
Artikel 6
Aan het eerste lid van artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
“De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten of de daartoe bevoegde organen van de overige 
publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de toetreding; het college van burgemeester en schepenen of 
de daartoe bevoegde organen van de overige publiekrechtelijke deelnemers beslissen over de afgenomen 
dienstverlening.”
Artikel 7
In het tweede lid van artikel 7 worden de tweede en de derde zin geschrapt.
Het derde lid van artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur stelt een register op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal aandelen per 
deelnemer. Dit register vormt de bijlage 2 bij de statuten. Dit register wordt permanent bijgehouden door 
de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de algemene vergadering 
en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten 
mee.”
Tevens wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 8
In het eerste lid van artikel 8 wordt de verwijzing naar het artikel 10 vervangen door een verwijzing naar 
het artikel 396.
Artikel 9
In artikel 9 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het eerste lid van artikel 9 worden de woorden “, toegelaten voor de aanvullende diensten,” geschrapt.
In het zesde lid van artikel 9 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd.
Artikel 10
Er wordt een nieuw eerste lid toegevoegd in het artikel 10 dat luidt als volgt:
“Bij elke nieuwe bestuursperiode kan de raad van bestuur het aantal onderschreven aandelen per 
deelnemer aanpassen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of de omzetbijdrage 
overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. De betrokken deelnemers zullen deelnemen aan de 
daaruitvolgende kapitaalverhoging en/of -vermindering. Voor de bevolkingsevolutie wordt het laatst 
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gepubliceerde cijfer in het Belgisch Staatsblad als basis genomen, voor de omzetbijdrage de laatst 
gekende omzet.”
Het nieuwe tweede lid van artikel 10 wordt vervangen als volgt:
“De deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen.”
In het nieuwe derde lid van artikel 10 worden de verwijzingen naar de artikelen 37 en 38 vervangen door 
wijzigingen naar de artikelen 36 en 37.
In het nieuwe vierde lid worden na het woord “twaalf” de tekens “(12)” ingevoegd en na het woord “tien” 
de tekens “(10)”.
Artikel 11
Er wordt een nieuw derde lid toegevoegd in het artikel 11 dat luidt als volgt:
“De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsverhoging of-vermindering in het kader van de 
correctiemogelijkheid zoals voorzien in artikel 10, lid 1.”
Artikel 12
In het eerste lid van artikel 12 wordt het cijfer “1” vervangen door de vermelding “één (1)”.
Daarnaast wordt in het eerste lid van artikel 12 een nieuwe derde paragraaf toegevoegd die luidt als volgt:
“en 
- met dien verstande daarenboven dat minimum één bestuurder wordt benoemd op voordracht van 

TMVW opdrachthoudende vereniging.”
Het tweede lid van artikel 12 wordt vervangen door de woorden: 
“Bij de samenstelling van de raad van bestuur moet er mee rekening gehouden worden dat maximaal 
twee derden van de leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht zijn.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke bestuurders 
aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.”
In het derde lid van artikel 12 wordt de verwijzing naar artikel 46 van het decreet vervangen door een 
verwijzing naar artikel 434 van het decreet.
Het vierde en vijfde lid van artikel 12 worden vervangen door volgende tekst:
“Elke deelnemer duidt een bestuurder aan die hem vertegenwoordigt in het bestuursorgaan. De 
deelnemer die geen uitdrukkelijke beslissing neemt tot aanduiding van een bestuurder die hem 
vertegenwoordigt, geeft hiermee te kennen dat hij vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van de raad 
van bestuur, en dit tot het moment dat deze deelgenoot een andere bestuurder aanwijst die hem 
vertegenwoordigt in het bestuursorgaan.
Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur gemandateerde brengt tot tweemaal toe 
per jaar verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt 
toelichting bij het beleid.”
De tekst van het zesde lid van artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
“Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door maximaal één (1) aangeduide 
afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Deze afgevaardigde wordt rechtstreeks aangeduid door 
gemeentes. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt 
van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn.”
In het achtste lid van artikel 12 wordt het woord “dient” vervangen door het woord “kan” en de woorden 
“aan te duiden” door het woord “aanduiden”.
In het laatste lid van artikel 12 wordt na het woord “één” de tekens “(1)” ingevoegd en na het woord “zes” 
de tekens “(6)”.
Ten slotte wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 14
Het eerste lid van artikel 14 wordt vervangen als volgt:
“Ingeval één of meerdere mandaten in de raad van bestuur voortijdig openvallen, zal de raad van bestuur 
in die samenstelling rechtsgeldig kunnen blijven beraadslagen en besluiten tot op het moment dat voor 
dat (die) manda(a)t(en) in vervanging is voorzien. De algemene vergadering gaat bij haar eerstvolgende 
bijeenkomst over tot een benoeming, dit mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 12. De 
aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.”
Artikel 16
Het opschrift van artikel 16 wordt gewijzigd door volgende tekst: “Voorzitterschap en secretariaat van de 
vergaderingen”.



40

In het derde lid van artikel 16 wordt de verwijzing naar artikel 26 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 25.
In het laatste lid van artikel 16 worden de woorden “, noch van het directiecomité geschrapt”.
Artikel 18
In het derde lid van artikel 18 wordt het woord “hemverboden” vervangen door de woorden “hem 
verboden”.
Artikel 19
In het tweede lid van artikel 19 worden de woorden “, of het directiecomité voorbehouden wordt” 
geschrapt.
Het vierde lid van artikel 19 wordt geschrapt.
De tekst van het vijfde lid van artikel 19 wordt vervangen als volgt:
“Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend 
kunnen worden, worden de handelingen die voor de dienstverlenende vereniging bindend zijn, daaronder 
begrepen de onderhandse en de authentieke aktes en de rechtsvorderingen, met inbegrip van de Raad van 
State, zowel als eiseres en als verweerster, geldig verricht door één bestuurder alleen handelend of in 
voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de gevolmachtigde.”
Artikel 20
In het tweede lid van artikel 20 wordt het getal “14” vervangen door de verwijzing “veertien (14)”.
In het laatste lid van artikel 20 wordt na het woord “zeven” de tekens “(7)” ingevoegd.
Artikel 21
In het derde lid van artikel 21 wordt na het woord “veertien” de tekens “(14)” toegevoegd.
In het laatste lid van artikel 21 worden de woorden “, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtzaken 
erom verzoekt” geschrapt.
Artikel 22
In het vierde lid van artikel 22 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
De leden vijf en zes van artikel 22 worden vervangen als volgt:
“De besluiten van de raad van bestuur samen met een beknopte beschrijving van de daarin geregelde 
aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen nadat de 
besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht.”
In het achtste lid van artikel 22 wordt na het woord “deelnemers” de woorden “, met behoud van de 
toepassing van de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur”.
In het negende lid van artikel 22 wordt het woord “kan” vervangen door het woord “bezorgt” en wordt 
het woord “bezorgen” geschrapt.
In het laatste lid van artikel 22 wordt de verwijzing naar artikel 52 vervangen door een verwijzing naar 
artikel 440.
TITEL IV
In het opschrift van TITEL IV worden de woorden “(lid IBR)” geschrapt.
Artikel 23
Het eerste lid van artikel 23 wordt vervangen als volgt:
“De verrichtingen van de dienstverlenende vereniging staan onder het toezicht van één of meerdere 
commissarissen aangeduid in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en decretale bepalingen.”
In het tweede lid van artikel 23 wordt het woord “commissarissen” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)” en worden na het woord “drie” de tekens “(3)” ingevoegd.
In het laatste lid van artikel 23 worden de woorden “brengen de commissarissen” vervangen door de 
woorden “brengt(en) de commissaris(sen)” en de woorden “Zij vermelden” vervangen door de woorden 
“Hij(Zij) vermeldt(en)”.
TITEL V
Titel V en het enige artikel onder deze titel (artikel 24) worden in hun totaliteit geschrapt.
Artikel 25
In het opschrift van artikel 25 wordt na het woord “duur” de woorden “en vergoeding” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel worden de woorden “en het directiecomité” geschrapt.
Het derde tot en met zesde lid van artikel 25 worden geschrapt.
Het zevende lid van artikel 25 wordt vervangen als volgt:
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“De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de 
bestuursorganen van de dienstverlenende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien verstande dat de 
leden van de raad van bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de raad van bestuur) slechts 
aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat 
uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende 
gemeenten.”
Artikel 26
Het tweede lid van artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:
“Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij een mandaat in de 
dienstverlenende vereniging uitgeoefend hebben als bestuurder.”
Artikel 27
In het eerste lid van artikel 27 wordt de verwijzing naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
In het zevende lid van artikel 27 worden de woorden “en de leden van het directiecomité” geschrapt.
Artikel 28
In het eerste lid van artikel 28 wordt het woord “vrijdag volgend op de eerste” vervangen door het woord 
“dinsdag van”.
In het derde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.
In het zesde lid van artikel 28 worden de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.
In het zevende lid wordt het woord “jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene 
vergadering”.
In het achtste lid van artikel 28 worden na het woord “zes” de tekens “(6)” ingevoegd en wordt het woord 
“jaarvergadering” vervangen door de woorden “algemene vergadering”.
In het negende lid worden de woorden “en uitbreidingen” geschrapt.
Het laatste lid van artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:
“De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele 
vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende 
kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente tot de dienstverlenende vereniging, is 
afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad op basis van een onderzoek, 
eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.”
Artikel 29
In het eerste lid van artikel 29 wordt na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het derde lid van artikel 29 wordt na het woord “vijftien” de tekens “(15)” ingevoegd en na het woord 
“twee” de tekens “(2)”. 
In het vierde lid van artikel 29 worden de woorden “(lid IBR)” en “in bijzondere of buitengewone zitting” 
geschrapt.
In het vierde lid van artikel 29 wordt het woord “commissaris” vervangen door het woord 
“commissaris(sen)”.
In het vijfde lid van artikel 60 wordt na het woord “zestig” de tekens “(60)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 29 wordt de laatste zin geschrapt.
Er wordt een nieuw zevende lid toegevoegd in artikel 29 dat luidt als volgt:
“De voorstellen in verband met het saneringsplan van de raad van bestuur worden samen met een 
beknopte beschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden via een webtoepassing bekend gemaakt 
binnen de tien (10) dagen nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de 
bekendmaking op de hoogte gebracht.”
Daarnaast worden de verwijzingen in dit artikel naar de A-categorie van aandelen geschrapt.
Artikel 30
Het tweede, derde en vierde lid van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:
“Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt 
mede bepaald in functie van het bevolkingscijfer en de kapitaalinbreng.  
De verdeelsleutel wordt bepaald als volgt: 
- elke gemeente duidt een effectief lid en een plaatsvervanger aan en gemeenten die meer dan 

vijfenzeventigduizend (75 000) inwoners tellen kunnen een bijkomende effectieve vertegenwoordiger 
aanduiden;
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- gemeenten die meer dan vijftien (15) aandelen hebben kunnen een bijkomende effectieve 
vertegenwoordiger afvaardigen.

Het aantal leden dat elke deelnemer, andere dan een gemeente, kan afvaardigen om te zetelen in de 
algemene vergadering is als volgt bepaald: elke deelnemer, andere dan een gemeente, duidt een effectief 
lid aan en een plaatsvervanger.”
Artikel 31
In het tweede lid van artikel 31 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” en na het woord 
“dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
In het zesde lid van artikel 31 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” ingevoegd.
Artikel 33
In het derde lid van artikel 33 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Het vierde lid van artikel 33 wordt vervangen als volgt:
“De besluiten van de algemene vergadering samen met een beknopte beschrijving van de daarin 
geregelde aangelegenheden worden via een webtoepassing bekend gemaakt binnen de tien (10) dagen 
nadat de besluiten genomen zijn. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht.”
In het laatste lid van artikel 33 worden de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende 
provincies,” geschrapt en wordt telkens na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoegd.
Artikel 34
In het derde lid van artikel 34 worden na het woord “vijfenveertig” de tekens “(45)” ingevoerd en worden 
de woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het vierde lid van artikel 34 worden de woorden “commissarissen (lid IBR) brengen” vervangen door 
de woorden “commissaris(sen) brengt(en)” na het woord “veertien” de tekens “(14)” ingevoerd.
In het vijfde lid van artikel 34 worden na het woord “dertig” de tekens “(30)” ingevoerd en worden de 
woorden “commissarissen (lid IBR)” vervangen door het woord “commissaris(sen)”.
In het laatste lid van artikel 34 wordt het woord “, provincieraadsleden” geschrapt.
Artikel 35
In het eerste lid van artikel 35 worden de tekens “5%” vervangen door “Vijf procent (5%)”.
Het tweede lid van artikel 35 wordt geschrapt.
In het laatste lid van artikel 35 worden de woorden “, na het directiecomité te hebben gehoord,” 
geschrapt.
Artikel 36
In het eerste lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens “(18)” 
ingevoegd.
In het derde lid van de eerste paragraaf van artikel 36 worden na het woord “negentig” de tekens “(90)” 
ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt het woord “beperkt” geschrapt en worden 
de woorden “op dezelfde wijze als een directiecomité” vervangen door de zin “Het totaal aantal leden van 
dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur.”.
In het zesde lid van de tweede paragraaf van artikel 36 wordt de verwijzing naar artikel 41 vervangen 
door een verwijzing naar artikel 40.
In het zevende lid van de tweede paragraaf van artikel 36 worden na het woord “achttien” de tekens 
“(18)” ingevoegd.
Artikel 37
Aan het opschrift van het artikel worden de woorden “van een deelnemer en zware fout dienstverlenende 
vereniging” toegevoegd.
In het eerste lid van artikel 37 worden de verwijzingen naar de artikelen 38 en 39 vervangen door een 
verwijzing naar artikel 37 en 38. 
In het tweede lid van artikel 37 wordt na het woord “tien” de tekens “(10)” ingevoerd.
In artikel 37 wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:
“Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening de dienstverlenende vereniging een zware fout 
begaat zal de deelnemer gerechtigd zijn om in eerste instantie een verwittiging te sturen. Onder zware 
fout wordt hierbij verstaan het systematisch niet-naleven van de uitvoeringsplanning die werd 
overeengekomen voor de deelop-drachten waarvoor werd afgenomen. Indien binnen een termijn van drie 
maanden de zware fout niet hersteld is, wordt het geschil voorgelegd aan een arbitragecommissie 
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waarvan de samenstelling wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De arbitragecommissie zal 
oordelen of de dienstverlening voor dat bepaald domein door de betreffende deelnemer vroegtijdig kan 
worden opgezegd.”
Artikel 38
In het eerste lid van de tweede paragraaf van artikel 37 wordt na het woord “overgenomen” een komma 
ingevoegd.
In het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 38 wordt de verwijzing naar artikel 39 vervangen 
door een verwijzing artikel 38.
In de derde paragraaf van artikel 38 worden de laatste drie zinnen vervangen door volgende tekst:
“De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de dienstverlenende vereniging ontvangt een 
scheidingsaandeel dat wordt berekend overeenkomstig het vennootschapsrecht, zoals van tijd tot tijd 
gewijzigd.”
Artikel 40
De eerste twee leden van artikel 40 worden vervangen door de volgende tekst:
“Bij het verstrijken van de duur van de dienstverlenende vereniging met algehele niet-verlenging of in 
geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars op dezelfde 
wijze als bepaald is voor de bestuurders, en bepaalt ze hun vergoeding. Een beperkt college van 
vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een 
derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht 
van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van 
ontbinding.
Het college van vereffenaars beschikt over de bevoegdheden zoals voorzien in de toepasselijke 
bepalingen van het vennootschapsrecht zoals van tijd tot tijd gewijzigd; in afwijking daarvan, kan zij van 
rechtswege de activiteiten van de dienstverlenende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde 
onder de laatste twee alinea’s van onderhavig artikel.”
In het derde lid van artikel 40 worden de woorden “Zij bezitten” vervangen door de woorden “Het college 
bezit”.
Het vierde lid van artikel 40 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het college wordt ontslagen van inventarisatie en mag zich beroepen op de geschriften van de 
dienstverlenende vereniging. Het college kan, onder haar verantwoordelijkheid, een door haar aangeduid 
deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere van haar leden-vereffenaars.”
In het vijfde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars vormen een college dat” vervangen 
door de woorden “Het college van vereffenaars”.
In het zesde lid van artikel 40 worden de woorden “De vereffenaars hebben” vervangen door de woorden 
“Het college van vereffenaars heeft”.
In punt 3. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de artikelen 38 en 39 vervangen door 
een verwijzing naar de artikelen 37 en 38 en wordt de verwijzing naar artikel 37 vervangen door een 
verwijzing naar het artikel 425.
In punt 6. van het zesde lid van artikel 40 wordt de verwijzing naar de A-aandelen geschrapt en wordt het 
woord “volstortte” vervangen door het woord “volstorte”.
Artikel 41
In het eerste lid van artikel 41 wordt het woord “opdrachthoudende” vervangen door het woord 
“dienstverlenende”.
Hernummering
Ten slotte worden de titels en artikels hernummerd in functie van bovenstaande schrappingen.
Gelet de motivering door de raad van bestuur van TMVS dv m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage 
aan onderhavig besluit wordt gevoegd ;
Overwegende dat er geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde 
statutenwijzigingen te weigeren ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1. De voorgestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 

Dienstverlenende vereniging, in het kort TMVS dv, zoals opgenomen in het desbetreffend 
ontwerp, goed te keuren.

Artikel 2. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op de buitengewone algemene 
vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.
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Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent, 
 hetzij per elektronische post, 20191210BAVTMVS@farys.be, 
gestuurd worden.

WOONZORGCENTRUM

2. Aanvulling beslissing OCMW-raad van 24 juni 2019 met bepaling van de dagprijzen in het 
Centrum voor Dagverzorging.

De OCMW-raad, 
Gelet op de zitting van 24 juni 2019 waarbij de dagprijs voor het Centrum voor Dagverzorging werd 
vastgesteld op 23 euro per dag voor opvang van 9u tot 17u, inclusief middagmaal.
Gelet op het feit dat gebruikers ook de mogelijkheid hebben gebruik te maken van het Centrum voor 
Dagverzorging voor halve dagen opvang, al dan niet met middagmaal en dat derhalve ook daar de prijzen 
voor dienen vastgelegd te worden.
Gelet op de samenstelling van de dagprijs voor een volledige dag die bestaat uit 3 euro voor middagmaal 
en 2,5 euro per uur aanwezigheid.
Overwegende dat in functie daarvan de prijzen voor halve dagen kunnen berekend worden.
Besluit: eenparig
Artikel 1.
De prijzen voor gebruikers van het Centrum voor Dagverzorging worden als volgt aangevuld:
Halve dag, 9u-12u30, inclusief middagmaal : 11,75 euro
Halve dag, 12u-17u, inclusief middagmaal : 15,50 euro
Halve dag, 9u-12u, zonder middagmaal :  7,50 euro
Halve dag, 13u30-17u, zonder middagmaal :  8,75 euro

SECRETARIAAT - NOTULEN

3. Goedkeuring notulen OCMW-raad 24 juni 2019.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raad van 30 september 2019 goedgekeurd.

VOORSTELLEN EN VRAGEN TOEGEVOEGD AAN DE AGENDA VAN DE OCMW-RAAD

1. Raadslid Dagmar Beernaert
1.1. 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.

mailto:20191210BAVTMVS@farys.be
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Vraag en voorstel worden beantwoord door schepen Mathieu Mas.

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 oa. 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?

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

De vergadering wordt geheven om 21u36.

Goedgekeurd in zitting van 25 november 2019.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


