
Oudenaarde, 26 januari 2022

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, 31 januari 2022 
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. Raadslid Dagmar Beernaert

BP2. Voorstel: verstrekken van gratis zelftests en mondmaskers in sociale kruidenier, De Kaba

Bij de laatste versoepelingen van de test- en quarantaineregels staan zelftesten centraal. De ministers van 
Onderwijs en Volksgezondheid raden ouders sterk aan om hun kinderen elke zondag te testen met een 
zelftest. De kosten van de zelftests lopen zo voor de gezinnen sterk op. Bovendien raden virologen aan 
om FFP2-maskers te dragen omdat die een betere bescherming zouden bieden tegen de omikronvariant. 
Op sommige plaatsen, zoals bij examens aan verschillende universiteiten en hogescholen, zijn deze 
maskers verplicht. De FFP2-maskers zijn een pak duurder dan de chirurgische maskers.

Kwetsbare gezinnen of mensen met een lager inkomen kunnen in de apotheek zelftesten aankopen aan 
één euro. De drempel om hiervoor naar de apotheek te gaan is echter groot en ook de Gezinsbond geeft 
aan dat voor veel gezinnen met een lager inkomen zelfs één euro per gezinslid per week niet haalbaar is.

Sociale kruidenier, De Kaba, is een laagdrempelige plek waar Oudenaardse gezinnen met een OK-pas 
geregeld langskomen. Het is de plaats bij uitstek om de kwetsbare gezinnen in onze stad te bereiken. 

Daarbij volgend voorstel:



Het stadsbestuur stelt gratis zelftests en mondmaskers terbeschikking in sociale kruidenier De Kaba. Op 
die manier vallen mensen met een OK-pas niet uit de boot en kunnen ze zichzelf en hun gezin ook 
wapenen tegen de pandemie.


