
Oudenaarde, 4 december 2020

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de raad via videoconferentie bijeengeroepen, overeenkomstig 
het decreet lokaal bestuur, op maandag 30 november 2020, aansluitend op de vergadering van de 
gemeenteraad, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.

Algemeen directeur, De voorzitter,

Luc Vanquickenborne. Lieven Cnudde.

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Besluit burgemeester vergadering OCMW-raad

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 12 november 2020 voor de organisatie van de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 30 november 2020 via een videoconferentie met livestream 
n.a.v. de verstrengde coronamaatregelen.

BESTUUR PERSONEEL

2. Verhoging maaltijdcheques.

De gemeenteraad keurt de verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques voor de statutaire en 
contractuele personeelsleden van de stad en het OCMW goed tot € 8,00. De verhoging is van kracht 
met ingang van september 2020.

WOONZORGCENTRUM

3. Vastleggen van de tarieven voor externe nachtzorg buiten het ZP3-project.

Goedkeuring van de tarieven voor cliënten van het OCMW die niet voldoen aan de voorwaarden voor 
gratis nachtzorg aan huis binnen het zorgvernieuwingsproject. Zij betalen een maandelijks forfaitair 
bedrag van € 20,00, een bijdrage van € 10,00 per geplande interventie en een bijdrage van € 25,00 per 
acute interventie.

4. Goedkeuren tot het vragen van een waarborg aan de bewoners voor het gebruik van 
individuele zakken voor de persoonlijke was

Goedkeuring van de te betalen waarborgsom van € 18,00 voor het ter beschikking stellen van 
individuele zakken voor de persoonlijke was van residenten in de woorzorgcentra van het OCMW.



5. Goedkeuren van aangepaste tarieven voor bewoners van GAW Leupeheem die maaltijden 
aan huis krijgen tijdens sluitingsperiode van de Pelikaan.

Goedkeuring van de tarieven voor de levering van maaltijden aan huis voor de bewoners van GAW 
Leupeheem die over een OK-pas beschikken en die door de coronacrisis hun maaltijd tijdelijk niet 
kunnen nuttigen in het sociaal restaurant De Pelikaan van het OCMW.

6. Vastleggen van bijdrage door bewoners voor het oproepsysteem via mobiele telefoon

Goedkeuring van de aanrekening van een maandelijks tarief van € 5,00 aan de bewoners van GAW 
Leupeheem die een oproepsysteem via hun mobiele telefoon willen installeren.

SECRETARIAAT - NOTULEN

7. Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn 26 oktober 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van 26 oktober 2020 goedgekeurd.


