LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
OCMW-RAAD DD. 27/04/20
1.

Aanpassing huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.

Goedkeuring van de aanpassing van het bedrag van de zitpenning voor het bijwonen van de
vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. In het oorspronkelijk huishoudelijk
reglement van de raad stond door een tikfout een verkeerd bedrag vermeld.
2.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 14 april 2020 voor de organisatie van de raad
voor maatschappelijk welzijn op 27 april 2020.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 voor de organisatie van de raad
voor maatschappelijk welzijn op 27 april 2020 via een videoconferentie n.a.v. de coronamaatregelen
van de federale overheid.
3.

Dringende dakwerken kinderdagverblijf De Madelief - bestek nr. W61422020.
Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau dd° 30 maart 2020 houdende de
goedkeuring lastvoorwaarden en gunning.

Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau op 30 maart 2020 met de goedkeuring van de
lastvoorwaarden en gunning van dringende dakwerken aan het kinderdagverblijf Madelief aan de
Doornikse Heerweg, eigendom van het OCMW..
4.

Goedkeuren tarieven dienstverlening afdeling Mens periode 2020-2025.

Goedkeuring van de tarieven voor producten en diensten aangeboden door het OCMW. Het gaat onder
meer over de prijzen voor maaltijden in het sociaal restaurant, prijzen van producten bij de sociale
kruidenier, deelname aan activiteiten van OK Swaree, ...
5.

Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst betreffende “Energiehuis SOLVA en
IGS Lokaal Woonbeleid” tussen SOLVA en de stad Oudenaarde

Goedkeuren van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal
Woonbeleid” tussen de dienstverlenende intercommunale SOLVA en de stad Oudenaarde. SOLVA is
sedert 2019 door de Vlaamse overheid erkend voor de steden en gemeente in de regio Zuid-OostVlaanderen.
6.

Openbaar verkopen van 2 percelen bouwgrond te Heurne (Sint-Amandusstraat).

Goedkeuring van de openbaar verkoop van 2 percelen bouwgrond in de Sint-Amandusstraat in
Heurne, eigendom van het OCMW.
7.

Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 2 maart 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2 maart 2020 goedgekeurd.

