Oudenaarde, 2 april 2021
De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 29 maart 2021 om 19 uur. Deze ging door in de Salons Mantovani, gezien
de ruimte nodig om coronaproof te vergaderen, 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
HP1.

Wijzigen huishoudelijk reglement wijze van stemmen digitaal bij geheime zitting

Art. 29 van het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt aangevuld. Wanneer niet kan
gestemd worden met vooraf gemaakte stembriefjes, gebeurt de geheime stemming elektronisch.
Het elektronisch stemmen gebeurt door middel van het elektronisch stemsysteem. Het raadslid is
ingelogd en volgt de instructies zoals aangegeven in de software en handleiding.
BESTUUR PERSONEEL
1.

Verlenging aansluiting en toetreding hospitalisatieverzekering.

Het OCMW Oudenaarde zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij
hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten naar analogie met de vorige jaren. Een
exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.
De toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis in, de
bijzondere en algemene bepalingen in acht te nemen .
WOONZORGCENTRUM
2.

Goedkeuren tarieven voor vervoer van en naar het Centrum voor Dagverzorging

Gebruikers van het centrum voor dagverzorging kunnen indien gewenst gebruik maken van het
vervoer dat wordt uitgevoerd door medewerkers van het centrum voor dagverzorging.
Vanaf 1 april 2021 worden voor dit vervoer de volgende tarieven gehanteerd per rit :
* < 5km : €2,50
* 5-10km : €4,00
*10-15km : €5,00
*15-20km : €7,00
*boven de 20km per 5 km : €1,50 extra
Het aantal kilometer is het totaal van de heen-en terugrit.
Het bedrag voor verplaatsingen wordt maandelijks op de verblijfsfactuur aan de gebruiker
aangerekend.
Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering volgens
de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste gedeelte

van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het decreet
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met
toepassing van dit reglement.
Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekend gemaakt op de webtoepassing van de stad. De
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art.286 §21, art. 287
en art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).
DIENST PATRIMONIUM
3.

Verkopen van een perceeltje weiland Oudenaarde-Mater (Nederenamestraat)

Het dossier wordt uitgesteld.
SECRETARIAAT - NOTULEN
4.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 22 februari 2021 goedgekeurd.

