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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 27 JANUARI 2020 OM 21.54 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,
Mathieu De Cock, 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
OPENBARE ZITTING

WOONZORGCENTRUM
1.

Goedkeuren van nieuwe tarieven voor de kapper van het woonzorgcentrum.

De OCMW-raad,
Gelet op het feit dat de woonzorgcentra een samenwerkingsovereenkomst hebben met kapper Jochen
Verstuyft voor het uitvoeren van zijn taken in de kapsalons van de woonzorgcentra,
Overwegende dat de bewoners alsnog vrije keuze van kapper wordt gegarandeerd en zij niet verplicht zijn
op deze kapper beroep te doen, maar ook een eigen kapper op de kamer kunnen ontvangen,
Overwegende dat van de tarieven die worden aangerekend aan de bewoners, 10% wordt afgehouden als
gebruiksvergoeding voor water, elektriciteit, inrichting,…
Gelet op het schrijven van de kapper dd. 31/10/2019 met een voorstel tot aanpassing van de tarieven.
Overwegende dat in de aangevraagde tarieven geen consequente verhoging van de tarieven is terug te
vinden, noch in bedrag, noch in verhoging met een bepaald percentage.
Gelet op het gesprek hierover met de kapper waarin werd overeengekomen de tarieven met 1 euro te
verhogen, gelet op de betaalbaarheid voor de bewoners, en een nieuw tarief van 2 euro toe te staan voor
wassen.
Overwogen dat bij bepaalde activiteiten bijdrages worden gevraagd aan de familie van bewoners in de
kostprijs.
Overwogen dat overeenkomstig artikel 77 van het decreet lokaal bestuur de bevoegdheid tot vastleggen
van deze tarieven bij de OCMW-raad ligt.
Besluit: eenparig
Artikel 1. De tarieven voor bewoners die gebruik maken van de kapper waarmee een
samenwerkingsovereenkomst is afgesloten, worden vastgelegd op:
Wassen
2,00 €
Herensnit
14,00 €
Baard trimmen
7,00 €
Damessnit
17,50 €
Losdrogen
9,00 €
Watergolf-Brushing
17,00 €
Kleuren
33,50 €
Lokken
13,50 €
Permanent
38,00 €
Artikel 2. Deze tarieven voor de kapper worden met ingang van 1 februari 2020 bij de bewoners bekend
gemaakt en kunnen worden toegepast vanaf 1 maart 2020.
Artikel 3. Op het maandelijks verjaardagsfeest wordt aan de aanwezige familieleden een bijdrage
gevraagd van 2,5 € voor taart en koffie.
Artikel 4. Voor andere activiteiten, bijv. familiefeest, wordt aan familieleden een bijdrage gevraagd
tussen de 2,5 € en 25 €. Het vastleggen van het bedrag per activiteit wordt gedelegeerd naar het Vast
Bureau.
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SECRETARIAAT - NOTULEN
2.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van 16 december 2019 goedgekeurd.
De vergadering wordt geheven om 21u55.
Goedgekeurd in zitting van 2 maart 2020.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

