Oudenaarde, 30 juni 2021
De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 28 juni 2021, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende
agenda.
algemeen directeur,

De voorzitter,

Bart Baele

Lieven Cnudde
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Bekrachtiging besluit burgemeester dd. 10 juni 2021 voor de organisatie van de raad voor
maatschappelijk welzijn op 28 juni 2021.

Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 10 juni 2021 voor de organisatie van de raad
voor maatschappelijk welzijn op 28 juni 2021 via een videoconferentie met livestream n.a.v. de
aanhoudende coronamaatregelen.
2.

Onderzoek geloofsbrieven vervanger BCSD-lid - goedkeuring

De OCMW-raad neemt kennis van het feit dat de 2 opvolgers mevrouw Isabel Pennick en de heer
Wim Dhondt op 27 mei 2021 afstand deden van hun mandaat als BCSD-lid.
De geloofsbrieven van de heer Andy Vandekerckhove als BCSD-lid worden goedgekeurd.
3.

Eedaflegging vervanger lid-BCSD

De heer Andy Vandekerckhove legt zijn eed af als nieuw BCSD-lid.
4.

Onderzoek geloofsbrieven vervanger BCSD-lid 2 - goedkeuring

De OCMW-raad neemt kennis van het ontslag van de heer Wim Merchie wiens mandaat eindigt op 30
juni 2021.
De geloofsbrieven van de heer Luc Lammens als BCSD-lid worden goedgekeurd.
5.

Eedaflegging vervanger lid-BCSD 2

De heer Luc Lammens legt zijn eed af als nieuw BCSD-lid.
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BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
6.

Jaarrekening 2020 en waarderingsregels (geintegreerd) - vaststelling deel budgettaire
entiteit OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de jaarrekening 2020 vast dat betrekking heeft
op het OCMW.
De jaarrekening 2020 wordt aan de Vlaamse Regering en de toezichthoudende overheid overgemaakt,
conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
7.

Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van de door Kind en Gezin vergunde
kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde

Het subsidiereglement ter ondersteuning van de door
kinderopvanginitiatieven in Oudenaarde wordt goedgekeurd.

Kind

en

Gezin

vergunde

DIENST PATRIMONIUM
8.

Verkopen van gronden te Petegem-aan-de-Leie (Bredestraat)

Het OCMW gaat over tot verkoping van de gronden te Deinze – 3e afdeling Petegem-aan-de-Leie,
sectie B, nrs. 616, 618, 619A, 619B, 622A, 623S, 623T en 626, met een totale oppervlakte van 4ha
90a 07ca.
De minimumwaarde bij openbare verkoop bedraagt 250.000,00 euro. De venale waarde bedraagt
280.000,00 euro.
Het recht van voorkeur wordt aan de Vlaamse Grondenbank aangeboden.
SECRETARIAAT - NOTULEN
9.

Goedkeuring notulen 31 mei 2021

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 31 mei 2021 goedgekeurd.
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