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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 29 MAART 2021 OM 21.48 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, 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

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

HP1. Wijzigen huishoudelijk reglement wijze van stemmen digitaal bij geheime zitting

De OCMW-raad, 
Overwegende dat Artikel 29 inhoudt dat geheim gestemd wordt met vooraf gemaakte stembiljetten;
Overwegende dat het ook aan te raden is de mogelijkheid van elektronisch stemmen te voorzien;
Overwegende dat het elektronisch stemmen gebeurt door middel van een elektronisch stemsysteem;
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur; 
Besluit: eenparig
Artikel 1. Art. 29 van het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt aangevuld als volgt:
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.

De OCMW raad, 
Gelet op artikel 160 van het Besluit Rechtspositieregeling dd. 07.12.2007;
Overwegende dat het OCMW Oudenaarde een hospitalisatieverzekering afsloot voor haar personeelsleden 
met AG;
Overwegende dat de huidige raamovereenkomst met AG werd opgezegd en zal stoppen op 31.12.2021;
Overwegende dat bij wet van 18.03.2016, wet betreffende de Federale Pensioendienst, de 
gemeenschappelijke sociale dienst werd overgenomen;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een 
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten zal organiseren voor de komende periode; 
Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst 
(FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  personeel 
van de lokale besturen;
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Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse 
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Besluit: eenparig
Artikel 1. 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.
Artikel 2. Een exemplaar van dit raadsbesluit  wordt aan de FPD overgemaakt.
Artikel 3. 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

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op de opstart van Centrum voor Dagverzorging Hastings met ingang van 1 november 2019;
Gelet op het feit dat volgens de richtlijnen aan de gebruikers van het centrum voor dagverzorging de 
mogelijkheden moeten aangeboden worden voor de verplaatsingen tussen thuis en het centrum voor 
dagverzorging;
Overwegende dat hiervoor bij de opstart is doorverwezen naar de diensten van Taxi De Meyer of van de 
mindermobielencentrale;
Gelet op de evaluatie van deze dienstverlening, met name
-Taxi De Meyer : vlotte samenwerking,  enkel interessant om hierop beroep te doen voor bewoners die in 
een rolstoel moeten vervoerd worden;
-Mindermobielencentrale : inplannen van de chauffeurs verloopt niet altijd even vlot, soms foutieve 
adressen doorgegeven, probleem om ritten op korte termijn te annuleren bij bijvoorbeeld ziekte van een 
gebruiker, geen mogelijkheid om gebruikers die in elkaars buurt wonen samen te vervoeren, cash betalen 
aan de chauffeur is niet evident voor de gebruiker, vriendelijke chauffeurs.
Overwegende dat door de corona-pandemie voor langere periode geen beroep kon worden gedaan op de 
mindermobielencentrale en men is overgeschakeld naar vervoer door de medewerkers van het centrum 
voor dagverzorging die de gebruikers ophalen en terug naar huis brengen;
Overwogen dat dit een meerwaarde is voor de gebruikers en dat meerdere gebruikers gelijktijdig kunnen 
opgehaald worden.
Overwogen dat de meeste centra voor dagverzorging het vervoer met eigen middelen en personeel 
uitvoeren en hiervoor een kostprijs aanrekenen.
Overwogen dat het derhalve aangewezen lijkt het systeem van vervoer met eigen personeel verder te 
zetten.
Overwogen dat bij verschillende andere centra de tarievenlijst werd opgevraagd en dat we ons daarop 
hebben gebaseerd;
Besluit: eenparig
Artikel 1.
Gebruikers van het centrum voor dagverzorging kunnen indien gewenst gebruik maken van het vervoer 
dat wordt uitgevoerd door medewerkers van het centrum voor dagverzorging.
Artikel 2. 
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.
Artikel 3.
Het bedrag voor verplaatsingen wordt maandelijks op de verblijfsfactuur aan de gebruiker aangerekend.
Artikel 4.
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.
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Artikel 5
Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met toepassing 
van dit reglement
Artikel 6
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.

De vergadering wordt geheven om 21.50 uur.

Goedgekeurd in zitting van 26 april 2021.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


