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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 31 MEI 2021 OM 21.51 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, Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Kristof Meerschaut,
Boris Labie, Kathy De Rycke, André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert,
Vincent Thomaes: raadsleden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Eva Pycke: raadslid
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 12 mei 2021 voor de organisatie van de raad voor
maatschappelijk welzijn op 31 mei 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. 12 mei 2021 om de raad voor maatschappelijk welzijn van
31 mei 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. 12 mei 2021 om de raad voor maatschappelijk welzijn
van 31 mei 2021 via een videoconferentie met livestream te organiseren, wordt bekrachtigd.
2.

TMVS Algemene Jaarvergadering 15 juni 2021

De raad voor maatschappelijk welzijn,
Gelet op het feit dat OCMW Oudenaarde aangesloten is bij TMVS dv;
Gelet op de statuten van TMVS dv;
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 1 april 2021 voor de algemene vergadering van TMVS dv
op dinsdag 15 juni 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ;
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers
en de overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
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7. Aanpassing huishoudelijk reglement
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur ;
BESLUIT : eenparig
Artikel 1.
De OCMW-raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 15 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek
van de agendapunten :
Artikel 2.
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens
het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS
dv vastgesteld op 15 juni 2021, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen
op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking
tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.
Artikel 3.
Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
BESTUUR PERSONEEL
3.

De goedkeuring omtrent het toekennen van eretitels

De OCMW-raad
Gelet op artikelen 17§4; 73, 3de lid en 148 van het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017;
Gelet op de nota van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.05.2021 waarbij het voorstel van
reglement gunstig geadviseerd werd;
Besluit:

eenparig

Artikel 1: Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan als
voorzitter of raadslid van het OCMW Oudenaarde.
Artikel 2: Om in aanmerking te komen voor een titel als ere-voorzitter van het OCMW dan wel erevoorzitter van het Bijzonder Comité Sociale dient de mandataris te voldoen aan volgende voorwaarden:
- gedurende 12 jaar effectief het mandaat van voorzitter te hebben bekleed bij het OCMW dan
wel bij het Bijzonder Comité Sociale Dienst of
- gedurende 6 jaar effectief het mandaat van OCMW-voorzitter dan wel als voorzitter van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst te hebben bekleed én voor of na het ambt als OCMW-voorzitter
dan wel als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst ten minste 12 jaar een mandaat als
OCMW-of gemeenteraadslid te hebben bekleed.
Artikel 3: Om in aanmerking te komen voor een titel als ereraadslid OCMW of ereraadslid van het
Bijzonder Comité Sociale Dienst dient de mandataris te voldoen aan volgende voorwaarden:
- gedurende 12 jaar effectief te hebben gezeteld in de OCMW- of gemeenteraad of Bijzonder
Comité Sociale Dienst.
Artikel 4: Voor de berekening van de vereiste mandaatjaren moeten deze niet aaneensluitend zijn.
Artikel 5: Om de titel van ere-voorzitter of ere-raadslid van het OCMW dan wel Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst te kunnen dragen moet de mandataris van onberispelijk gedrag zijn, dit wil zeggen geen
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen.
Artikel 6: Indien de mandataris overlijdt in de uitoefening van een 2de ambtstermijn, wordt deze volledig
meegerekend.
Artikel 7: §1. De voorzitters en leden die in aanmerking komen voor de toekenning van de titels worden
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht (binnen het jaar, bij het einde van het mandaat).

13
§2. De eretitel wordt aangevraagd bij het vast bureau door:
-

de betrokken gewezen OCMW-voorzitter, voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale
Dienst dan wel OCMW-raadslid of lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst;

-

de rechtsopvolger van de mandataris, in het geval de betrokkene reeds overleden is.

§3. Het vast bureau onderzoekt of aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan.
Artikel 8: De eretitel mag niet gevoerd worden als de betrokkene nog enig politiek ambt uitoefent in het
stadsbestuur en het OCMW Oudenaarde, noch wanneer hij door het stadsbestuur of OCMW als actief
personeelslid bezoldigd wordt.
Artikel 9: De titel van ere-voorzitter heeft voorrang op de titel van ere-raadslid. Beide titels kunnen niet
samen gedragen worden. Na het bekomen van een hogere titel kan geen lagere titel meer worden
toegekend. Wanneer een hogere titel wordt toegekend mag de lagere titel niet meer gedragen worden.
Artikel 10: De eretitel kan slechts gemotiveerd ingetrokken worden als blijkt dat betrokkene niet meer
voldoet aan de in huidig reglement vermelde voorwaarden.
SECRETARIAAT - NOTULEN
4.

Goedkeuring notulen 26 april 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 26 april 2021 goedgekeurd.

De vergadering wordt geheven om 21.53 uur.
Goedgekeurd in zitting van 28 juni 2021.
Algemeen directeur,

De Voorzitter,

B. BAELE

L. CNUDDE

