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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 25 JANUARI 2021 OM 21.43 UUR
Aanwezig:

Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos,
Julie Dossche, Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Nathalie De Smet,
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

SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 7 januari 2021 voor de organisatie van de raad voor
maatschappelijk welzijn op 25 januari 2021.

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 nog steeds van die aard zijn dat fysiek
vergaderen niet te verantwoorden is;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij
bestuursorganen’;
Overwegende dat de mogelijkheid bestaat om de vergadering van de gemeenteraad via een
videoconferentie te organiseren;
Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 7 januari 2021 om de gemeenteraad van 25 januari 2021 via
een videoconferentie met livestream 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. 7 januari 2021 om de raad voor maatschappelijk welzijn
van 25 januari 2021 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
2.

Aankoop van een koelwagen op CNG voor de Sociale Kruidenier - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - bekrachtiging

De raad voor maatschappelijk welzijn,
In het kader van de opdracht “Aankoop van een koelwagen op CNG voor de Sociale Kruidenier” werd
een bestek met nr. 821.11/09/2020 opgesteld door BIO.
Gelet op het besluit van het Vast bureau van 21 december 2020 met goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00 excl. btw of € 42.350,00 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2021, op budgetcode 2021/GBBLDC/0951-01/2452000; dat vermelde uitgave voor een bedrag van € 33.000,00 incl. btw opgenomen is in
de lijst van de gedelegeerde overheidsopdrachten goedgekeurd op 16 december 2019.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen.
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De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 77 en 78, betreffende de
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Besluit: eenparig
Artikel 1: Bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 21 december 2020 met goedkeuring van het
bestek met nr. 821.11/09/2020, de raming, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de opdracht
“Aankoop van een koelwagen op CNG voor de Sociale Kruidenier”.
SECRETARIAAT - NOTULEN
3.

Goedkeuring notulen raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020.

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 14 december 2020 goedgekeurd.
De vergadering wordt geheven om 21u45.
Goedgekeurd in zitting van 22 februari 2021.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE

L. CNUDDE

