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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 25 OKTOBER 2021 OM 20.26 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, 
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, Kathy De Rycke, 
André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Tineke Van hooland, Eva Pycke, Boris Labie: raadsleden

OPENBARE ZITTING

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1. BIA - Aanstellen ontwerpbureau voor de realisatie van noodwoningen - Bestek, raming en 
lastvoorwaarden goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren 
uitgave exclusief btw bereikt de drempel van € 139.000 niet).

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°.

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 77 en 78, betreffende de 
bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In zitting van 27 september 2021 keurde de OCMW-raad het voorstel goed voor de aanvraag van 
subsidies voor noodwoningen.

Als locatie voor de realisatie van noodwoningen wordt gekozen voor het perceel dat eigendom is van de 
stad, gelegen in de Dokter Honoré Dewolfstraat 11, naast de nog aan te leggen fietstunnel onder de N8.  
De woningen worden ingebed in stedelijk weefsel van de stad met een dichte nabijheid van scholen, 
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openbaar vervoer, sportactiviteiten en winkels.  Er zijn snelle verplaatsingsmogelijkheden naar het 
centrum van de stad en een directe toegang naar de N8, in het kader van het opvolgen van 
activeringstrajecten (doelgroep).  De bewoners hebben zicht op groen (Speibos).

Voor de realisatie van de noodwoningen is het opportuun om hiervoor beroep te doen op een 
studiebureau.

In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerpbureau voor de realisatie van 5 noodwoningen” werd 
bestek met nr. D83142021 opgesteld.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.000 (exclusief btw) of € 108.900 (inclusief 21% 
btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Link met het meerjarenplan

Beleidsdoelstelling 3 “Wonen moet voor elke doelgroep betaalbaar en kwaliteitsvol zijn”.

Actie 15 “Wij stimuleren het aanbod van sociale woningen bij projectontwikkelingen”.

Budgettaire weerslag

Kosten en opbrengsten worden voorzien op BD3/ACT-15/OCMW/VB/Beleidsitem: 0930-03, algemene 
rekeningen 2210007 “Gemeenschapsgoederen activa in aanbouw”, 1500000 “Investeringssubsidies en –
schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn” en 2400000 “Meubilair en 
gemeenschapsgoederen”.  De studiekosten worden verrekend op BD3/ACT-15/OCMW/VB/Beleidsitem: 
0930-03, algemene rekening 2140007.

Communicatie

Coördinatie van de subsidieaanvraag door de Sociale dienst.

Besluit

Met 25 stemmen voor ( 12 Open VLD, 6 CD&V, 2 Vooruit, 5 Groen) en 3 onthoudingen (2 NVA en 1 
VB)

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. D83682021 en de raming voor de opdracht 
“Aanstellen ontwerpbureau voor de realisatie van 5 noodwoningen”. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 90.000 (exclusief btw) of € 108.900 (inclusief 21 % btw).

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht wordt verrekend op BD3/ACT-15/OCMW/VB/Beleidsitem: 
0930-03, algemene rekening 2140007.

Artikel 4: Het vast bureau kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbregen die het bij uitvoering 
nodig acht in zoverre hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 15 % voortvloeien boven de 
goedgekeurde raming.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

2. Sociale dienst - vertegenwoordiger LAC (Lokale adviescommissie) - aanstelling 

Motivering
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Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de werking 
van de lokale adviescommissie (LAC) omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

In de OCMW raad van 22/02/2021 werd de heer Matthys Patrick aangesteld om als lid van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst, vanaf 1/01/2021 de vertegenwoordiging in de LAC omtrent de minimale 
levering van elektriciteit, gas en water, op te nemen.

De heer Matthys Patrick liet op 23/09/2021 weten dat hij dit niet langer kan opnemen omwille van 
beroepsredenen waardoor een nieuwe vertegenwoordiger moet worden aangeduid.

Mevrouw De Keyzer Anja, tevens lid van het BCSD, werd voorgesteld als zijn vervanger. 

Besluit

Eenparig

Artikel 1./Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn duidt mevrouw De Keyzer Anja aan om vanaf 1/10/2021 als lid 
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, te zetelen in de lokale adviescommissie omtrent de 
minimale levering van elektriciteit, gas en water, dit in vervanging van de heer Matthys Patrick.

3. Sociale dienst - Intern reglementen betreffende cultuur- en leersteun C19 - goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13/05/2020 houdende 
het invoeren van een subsidie ‘Covid 19’ voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Om tegemoet te komen aan de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de burgers, werd in uitvoering 
van de Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13/05/2020 houdende het 
invoeren van een subsidie ‘Covid 19’ voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, extra budget beschikbaar gesteld aan de OCMW’s. Het budget dient aangewend te worden om 
noodzakelijke hulpverlening te verstrekken aan personen die zich in een moeilijke sociale situatie 
bevinden en die een deel van hun inkomen en/of hun koopkracht verloren hebben ten gevolge van 
Covid19. De toelage kan gebruikt worden voor individuele tussenkomst in 8 domeinen (huisvesting, 
energieverbruik, digitale ondersteuning, psychosociale hulp, gezondheid, onbetaalde facturen, 
levensnoodzakelijke behoeften en kinderarmoede. De tussenkomst dient goedgekeurd te worden door het 
BCSD gemotiveerd met een sociaal verslag. De toelageperiode loopt van 01/04/2020 tot en met 
31/12/2021.

Aan het OCMW van Oudenaarde werd een extra budget als Covid-19 subsidie toegekend van €143 335. 
Indien het budget niet opgebruikt wordt, dan dient dit terugbetaald te worden. Het OCMW van 
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Oudenaarde heeft tot heden heel wat zaken ondernomen om het budget te spenderen. Burgers werden via 
een informatiecampagne (infomagazine, persbericht, website, facebook) op de hoogte gebracht. Verder 
werden affiches verdeeld bij belangrijke partners (huisartsen en apotheken). Ook de scholen werden 
geïnformeerd. Voorts werden alle gerechtigden op tijdelijke werkloosheid woonachtig te Oudenaarde, 
persoonlijk aangeschreven. Tot slot werden alle personen die recht maken op een OK-pas en die tijdelijke 
werkloosheid genoten, aanklampend gecontacteerd.

Op heden werd intussen aan 135 gezinnen een financiële steun toegekend in het kader van de Covid 19 
subsidie. Dit is goed voor een bedrag van €75 844,53. Er resteert dan echter nog een te spenderen saldo 
van €67 490,47. Gezien er conform de instructies van de POD Maatschappelijke Integratie een 
mogelijkheid bestaat om een intern reglement goed te keuren waarbij er een algemene beslissing 
genomen wordt voor een volledig doelpubliek na uitvoering van een individueel sociaal onderzoek, 
worden bijgevoegde reglementen ter goedkeuring voorgelegd.

Het intern reglement cultuursteun C19 kent een eenmalige financiële tegemoetkoming toe van €100 per 
gezin met als voorwaarde dat het gezin bestaat uit minimaal 1 persoon die in de periode van 01/04/2020 
tot 31/12/2021 recht maakte op een financiële steun in het kader van de Covid 19 subsidie en dat de 
rechthebbende nog woonachtig is te Oudenaarde. Onder dezelfde voorwaarden kent het intern reglement 
leersteun C19 een eenmalige financiële tegemoetkoming toe van €75 per schoolgaand kind in het gezin.

Er wordt gekozen voor een cultuursteun om kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk kansen te geven om te 
participeren aan het verenigingsleven teneinde sociale uitsluiting tegen te gaan. De leersteun komt 
tegemoet aan de bijzondere aandacht die nodig is in de strijd tegen kinderarmoede en sluit aan bij de actie 
60 (ACT-60) uit het meerjarenplan. ‘lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor 
kinderarmoede’.

Op basis van de rechthebbenden tot heden bedraagt de kost voor de leersteun momenteel €10 150 en de 
kost voor de cultuursteun €13 500. Gezien het aantal rechthebbenden nog zal toenemen tot eind 2021, 
wordt de kost geraamd op €15 000 voor de leersteun en €17 500 voor de cultuursteun. Dit valt ruim 
binnen het nog beschikbare budget van €67 490,47.

Het intern reglement wordt voor adviesverlening voorgelegd aan het BCSD d.d. 14/10/2021 en ter 
goedkeuring aan het VB d.d. 18/10/2021.

Link met het meerjarenplan

De interne reglementen zijn gekoppeld aan de actie 83 (ACT-83) zijnde Initiatieven (Sociaal Huis) als 
gevolg van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus Covid-19.

Verder kaderen de maatregelen ook binnen het actieplan 20 (AP-20) met name het integraal en 
participatief armoedebestrijdingsbeleid.

Budgettaire weerslag

De interne reglementen zijn gekoppeld aan de Actie-83 en meer bepaald aan het beleidsitem 0900-01 
Financiële hulp, AR 6481000 zijnde steun in speciën.

Communicatie

De communicatie over de intern reglementen ten aanzien van de burgers en de rechthebbenden wordt 
gevoerd vanuit de sociale dienst.

Besluit

Eenparig

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de intern reglementen betreffende cultuursteun C19 en 
leersteun C19 goed. 
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SECRETARIAAT - NOTULEN

4. Secretariaat - notulen - goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 27 september 2021 goedgekeurd.

VRAGEN EN VOORSTELLEN
1. Raadslid Elisabeth Meuleman

1.1. Vraag 1: bereikbaarheid sociaal assistenten

In Oudenaarde zouden sociaal assistenten van het OCMW enkel bereikbaar zijn via de vaste lijn. Sociaal 
assistenten zouden ook niet kunnen bellen naar het buitenland. Nochtans is voor kwetsbare mensen, die 
soms ook het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn, bellen naar een vaste lijn, soms ook financieel, 
een grote drempel. Ze zijn het gewoon en voelen zich veel comfortabeler om te sms’en of via whatsapp te 
communiceren. Het is voor hen ook vaak goedkoper. Sommigen hebben ook een partner in het 
buitenland, als sociaal assistenten niet zouden kunnen bellen naar het buitenland lijkt dat ook een 
drempel.   

Vragen:

1. Kloppen bovenstaande signalen?
2. Wat is hiervoor de reden?
3. Is men bereid dit beleid aan te passen?

De vraag wordt beantwoord door schepen Mathieu Mas.

De vergadering wordt geheven om 20.42 uur.

Goedgekeurd in zitting van 22 november 2021.

De algemeen directeur, De voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


