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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 26 APRIL 2021 OM 21.30 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, 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: Elisabeth Meuleman: raadslid

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1. Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 8 april 2021 voor de organisatie van de raad voor 
maatschappelijk welzijn op 26 april 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. 8 april 2021 om de raad voor maatschappelijk welzijn van 
26 april 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. 8 april 2021 om de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 26 april 2021 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Bepalen van de tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het OCMW. 
Principe beslissing.

De raad voor maatschappelijk welzijn, 
Gelet op de nota van het Agentschap Binnenlands Bestuur over “De tussenkomst van de gemeente in de 
financiële verplichtingen van het OCMW”. Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en 
haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. In die context heeft het geen zin om nog een gemeentelijke 
bijdrage aan het OCMW te berekenen en te tonen in de beleidsrapporten. Beide besturen moeten het eens 
zijn over de te bereiken doelstellingen en de financiële haalbaarheid van hun gezamenlijk beleid. Deze 
nota (in bijlage bij het besluit bijgevoegd) geeft een overzicht van de uitgangspunten van de regelgeving 
en verduidelijkt de basisprincipes;
Gelet op artikel 274 van het decreet lokaal bestuur, dat zegt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het 
OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen;
Overwogen dat de regelgeving geen definitie bevat van het begrip financiële verplichtingen en dat ze 
geen berekeningswijze of model oplegt. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
bepalen in onderlinge consensus het bedrag van de tussenkomst. Om te vermijden dat de raden elk jaar 
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opnieuw het bedrag van de tussenkomst moeten bepalen, kunnen ze ook een “principe” van tussenkomst 
vaststellen. Deze tussenkomst kan berekend worden op basis van budgettaire resultaten of op basis van de 
algemene boekhouding.
Een logische en objectieve berekening van de tussenkomst, welke ook als voorstel wordt voorgelegd aan 
de raad, is het gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar van de budgettaire entiteit OCMW. Het 
gecumuleerd budgettair resultaat van het boekjaar van de budgettaire entiteit OCMW is de optelsom van 
het exploitatiesaldo, het investeringssaldo, het financieringssaldo en desgevallend het budgettair resultaat 
van vorig boekjaar in het schema J2, en dat specifiek wat betreft de budgettaire entiteit OCMW. Het 
exploitatiesaldo is het verschil tussen budgettaire exploitatieontvangsten en exploitatie uitgaven. Het 
investeringssaldo is het verschil tussen investeringsuitgaven en -ontvangsten (verkopen, subsidies). Het 
financieringssaldo bepaalt wat het OCMW nodig heeft aan aflossingen voor lopende leningen en welke 
leningen ze heeft aangegaan ter financiering van bepaalde uitgaven;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheercyclus van 25 maart 2018;
Besluit: eenparig
Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt, in consensus met de gemeenteraad, een principe 
van tussenkomst van de stad in de financiële verplichtingen van het OCMW.
Artikel 2. Deze tussenkomst wordt berekend op basis van het gecumuleerd budgettair resultaat van het 
boekjaar van de budgettaire entiteit OCMW namelijk de optelsom van het exploitatiesaldo, het 
investeringssaldo, het financieringssaldo en desgevallend het budgettair resultaat van vorig boekjaar in 
het schema J2, en dat specifiek wat betreft de budgettaire entiteit OCMW.

SECRETARIAAT - NOTULEN

3. Goedkeuring notulen 29 maart 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 29 maart 2021 goedgekeurd.

De vergadering wordt geheven om 21.35 uur.

Goedgekeurd in zitting van 31 mei 2021.

Algemeen directeur, De Voorzitter,

L. VANQUICKENBORNE L. CNUDDE


