
Oudenaarde, 9 december 2021

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur breng ik ter kennis van de raadsleden dat volgende 
voorstellen/vragen aan de agenda van de OCMW-raadszitting van maandag, 13 december 
2021 worden toegevoegd dit overeenkomstig artikel 3 § 1 van het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad houdende:
“Raadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering voorstellen of vragen aan de 
agenda toevoegen. 
Wanneer een raadslid een voorstel aan de agenda toevoegt dient dit te omvatten: voorstel van 
beslissing en een toelichtende nota. 
Wanneer een raadslid louter een vraag agendeert hoeft dit niet vergezeld te zijn van een 
voorstel van beslissing en toelichtende nota. 
Voorstellen en vragen worden geagendeerd volgens grootte van de fractie.
Op vragen volgt enkel een antwoord van de betrokken schepen of burgemeester. Enkel de 
vraagsteller heeft mogelijkheid tot wederantwoord”.

De voorzitter, 

Lieven Cnudde

BP1. Voorstel corona kwetsbare doelgroep

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 14 april 2020 en de Gemeenteraad van 25 mei 2020;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Vanuit de Vlaamse overheid ontvangen we een corona subsidie voor de aankoop van consumptiegoederen 
bij kwetsbare gezinnen ten bedrage van max. € 54.155,94.

Tijdens een eerste actie in 2020 hebben we reeds € 38.250 hiervan toegekend aan onze kwetsbare 
doelgroep in Oudenaarde, nl. onze Ok-passers. 



Naar aanleiding van de huidige 4de golf van Corona, de stijgende coronacijfers en het nog niet gebruikte 
saldo van de corona subsidie (te spenderen tegen eind 2021), doen we een voorstel om aan elke Ok-passer 
nog een Oudenaardebon van 10 euro toe te kennen vóór eindejaar. Momenteel zijn er 1.381 Ok-passers 
(volwassenen en kinderen samen). Deze Oudenaardebon van 10 euro kan gebruikt worden om gezonde 
voeding aan te kopen bij onze lokale handelaars. 

Link met het meerjarenplan

We willen een lokaal sociaal beleid voeren met bijzonder aandacht voor kinderarmoede (MJP 2020-2025, 
BD 10, AP 20, Actie 60)

Actie 87/Corona/ Sociaal Huis/Consumptiebonnen kwetsbare doelgroep

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2021

Actie: 87 

0900-01 + 6481002 ‘Steun in speciën’: 

Bedrag Beschikbaar krediet

€ 13.810
€ 15.905,94

Voorzien in MJPA3

Indien we (een deel van) de subsidie niet spenderen moeten we dit als lokaal bestuur terugstorten aan de 
Vlaamse overheid.

Communicatie

De Oudenaardebon van 10 euro zal meegestuurd worden met de jaarlijkse uitnodiging om de Ok-pas te 
vernieuwen (eind december 2021)

Besluit

Artikel 1./Enig artikel

De OCMW-raad gaat akkoord dat elke Ok-passer éénmalig een Oudenaardebon van 10 euro ontvangt om 
voeding mee aan te kopen bij de lokale handelaars in Oudenaarde. Er zijn op datum van vandaag 1.381 
Ok-passers in Oudenaarde.


