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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 14 DECEMBER 2020 OM 19.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, 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, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,
Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert,
Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Sybille De Vos: schepen;
Carine Portois: schepen, verontschuldigd voor de agendapunten 4, 5 en 6;
Cindy Franssen: raadslid, verontschuldigd voor de agendapunten 5 en 6;
Eva Pycke: raadslid
OPENBARE ZITTING

Voorzitter Lieven Cnudde opent de zitting om 19u28.
SECRETARIAAT
1.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de maatregelen die de federale overheid heeft afgekondigd in het kader van de coronacrisis;
Overwegende dat de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames de voorbije weken bleven toenemen;
dat het fysiek vergaderen niet te verantwoorden is gezien de nieuwe opflakkering;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij
bestuursorganen’;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn
via een videoconferentie te organiseren;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 om de raad voor maatschappelijk welzijn
van 14 december 2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, zodat ook elke burger en
de pers de mogelijkheid hebben de vergadering mee te volgen;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Besluit: eenparig
Enig artikel: Het besluit van de burgemeester dd. 27 november 2020 om de raad voor maatschappelijk
welzijn van 14 december 2020 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.
2.

Ontslag lid De Smet Nathalie in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op de brief dd. 2 december 2020, waarbij mevrouw De Smet Nathalie met ingang van 1 januari
2021 haar ontslag indient als lid van het bijzonder Comité voor de sociale dienst;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend lid moet worden aangesteld;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De raad neemt kennis van het ontslag van De Smet Nathalie als lid van het Bijzonder Comité
voor de Sociale Diest met ingang van 1 januari 2021.
3.

Aanstelling nieuw lid Martens Caroline in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
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Gelet op de beslissing van 14 december 2020, waarbij de raad akte nam van het ontslag met ingang van 1
januari 2021 van mevrouw De Smet Nathalie als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
Overwegende dat als gevolg van het ontslag een opvolgend lid moet worden aangesteld;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat mevrouw Martens Caroline, geboren te Oudenaarde op 2 december 1971, en wonende
te Oudenaarde, Koningsstraat 1/6, met ingang van 1 januari 2021 het mandaat als lid van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst wenst uit te oefenen op de lijst Open VLD ter vervanging van
ontslagnemend raadslid De Smet Nathalie;
Na onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Martens Caroline;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de akte van voordracht van mevrouw
Martens Caroline.
Artikel 2. Na onderzoek van de geloofsbrieven van mevr. Martens Caroline; wordt Mevrouw Martens
Caroline aangesteld als nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met ingang van 1
januari 2021.
Zij legt onmiddellijk in handen van de voorzitter de decretale eed af in deze bewoordingen: “Ik zweer de
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
De voorzitter schorst de zitting om 19u32 voor de verdere behandeling van de agenda van de
gemeenteraad.
Voorzitter Lieven Cnudde heropent de zitting om 22u03 voor de behandeling van agendapunt 4.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
4.

Meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025.Vaststelling deel budgettaire entiteit OCMW.

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op omzendbrief KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de
lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus waarin de regelgeving bepaald is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het
geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 dat zowel betrekking heeft op Stad als OCMW;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 juni 2020 betreffende de vaststelling van
meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025;
Gelet op de geïntegreerde meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 die zowel betrekking heeft op Stad als
OCMW en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting;
Overwegende dat de strategische nota de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevat. De
financiële nota geeft de financiële vertaling hiervan weer en toont het vereiste financieel evenwicht aan;
Overwegende dat aan de hand van deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor 2021 vastgesteld
worden en de kredieten van 2020 geactualiseerd worden;
Overwegende dat de stad en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan dienen op te maken, maar elk
hun eigen bevoegdheid hebben voor de vaststelling ervan. Dit houdt in dat de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welzijn eerst elk hun eigen deel van het meerjarenplan 2020-2025 vaststellen.
Daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan 2020-2025 goed, dat de raad voor
maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld;
Gelet op artikels 40, 249 t.e.m. 259, 285, 286 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Besluit: met 17 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 6 onthoudingen
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 2 20202025 vast dat betrekking heeft op het OCMW.
Stemden voor: 17: Open VLD (11: Marnic De Meulemeester, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche,
Danny Lauweryns, Franka Bogaert; Murat Yurtay, Julie Dossche, Tineke Van hooland, Kurt Vandeputte
en Robbin De Vos) + CD&V (6: Stefaan Vercamer, Mathieu Mas, Cindy Franssen, Lieven Cnudde,
Mathieu De Cock en Christine Vandriessche)
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Stemden tegen: 5: Groen (Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Folke D’Haeyer, Maud Wybraeke en
Eric Meirhaeghe) +
Onthielden zich: 6: N-VA (3: Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke en Boris Labie) + SP.A (2: André
Vansteenbrugge en Dagmar Beernaert) en Vlaams Belang (1: Vincent Thomaes)
De voorzitter schorst de zitting om 22u05.
De voorzitter heropent de zitting om 22u48.
5.

Nominatieve overheidsopdrachten 2021.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
Gelet op de beslissingen d.d. 25 februari 2019 van de gemeenteraad en de OCMW-raad, betreffende de
vaststelling van het begrip ‘dagelijks bestuur’;
Overwegende dat volgens deze beslissingen alle uitgaven die behoren tot het investeringsbudget tot een
bedrag van €30.000 (excl. BTW) binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ vallen. Dit houdt in dat voor deze
opdrachten het college van burgemeester en schepenen, hetzij het vast bureau, bevoegd is voor het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden (m.a.w. wijze van gunnen en raming).
Gelet op artikel 84 van het decreet lokaal bestuur, waarin voorzien wordt dat het vast bureau bevoegd is
voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de
opdrachten waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn dat nominatief aan het vast bureau heeft
toevertrouwd;
Gelet op de bijgevoegde lijst van nominatieve overheidsopdrachten voor 2021 die betrekking heeft op
beide budgettaire entiteiten (Stad en OCMW);
Overwegende dat de kredieten voor deze opdrachten voorzien zijn in meerjarenplanaanpassing 2 20202025;
Overwegende dat deze lijst van nominatieve overheidsopdrachten ook zal voorgelegd worden aan de
Gemeenteraad ter goedkeuring;
Gelet op art. 40, 41 en 84 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst van
nominatieve overheidsopdrachten voor 2021, wordt goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad van het deel van meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 dat betrekking heeft op het
OCMW.
SECRETARIAAT - NOTULEN
6.

Goedkeuring notulen OCMW-raad 30/11/20.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van 30 november 2020 goedgekeurd.
De vergadering wordt geheven om 22u51.
Goedgekeurd in zitting van 25 januari 2021.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

