Oudenaarde, 15 december 2021
De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 13 december 2021 in het stadhuis, aansluitend op de vergadering van de
gemeenteraad, met het oog op de bespreking van de hiernavolgende agenda.
algemeen directeur,

De voorzitter,

Bart Baele

Lieven Cnudde
OPENBARE ZITTING

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
1.

BIA - WZC Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters (2)” - Beslissing van het Vast
Bureau van 29 november 2021 - Bekrachtiging

Met betrekking tot de opdracht “WZC Scheldekant: Leveren en plaatsen van dakvensters (2)” wordt
de beslissing van het Vast Bureau van 29 november 2021, houdende goedkeuring van het bestek, de
lastvoorwaarden en de raming, ten bedrage van € 95.287,50 (exclusief btw) of € 115.297,88 (inclusief
21% btw), bekrachtigd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

FIN - Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025. Vaststelling deel budgettaire entiteit OCMW
- Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 vast
dat betrekking heeft op het OCMW. Deze wordt per stemming goedgekeurd.
3.

FIN - Lijst nominatieve overheidsopdrachten 2022 - Goedkeuring

De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de bijgevoegde lijst van nominatieve
overheidsopdrachten voor 2022, wordt goedgekeurd onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad van het deel van meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 dat betrekking heeft op het
OCMW.
BESTUUR PERSONEEL
4.

Personeel - Toetreding hospitalisatieverzekering, periode 2022-2025 - Goedkeuring

Het OCMW Oudenaarde treedt toe tot de collectieve hospitalisatieverzekering die de FPD heeft
afgesloten met Ethias. De toetreding zal ingaan op 01.01.2022 en loopt voor de periode van 01.01.2022
– 31.12.2025.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
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5.

Sociale dienst - Intern reglement betreffende wintersteun C19 - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het intern reglement betreffende wintersteun C19 goed.
DIENST PATRIMONIUM
6.

Dienst patrimonium - Verkoop van gronden te Kruisem (Karreweg) - schattingsverslag Goedkeuring

Het op 7 oktober 2021 door Pauwel Emmerechts, beëdigd landmeter-expert, opgemaakte
schattingsverslag wordt goedgekeurd.
SECRETARIAAT - NOTULEN
7.

Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 22 november 2021 goedgekeurd.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
HP1.

Voorstel corona kwetsbare doelgroep

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.
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