Oudenaarde, 1 februari 2022
De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet
lokaal bestuur, op maandag, 31 januari 2022, 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

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Besluit burgemeester digitale raden - Bekrachtiging

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de bestrijding van het
coronavirus COVID-19 worden de vergaderingen van de politieke organen van stad en OCMW
Oudenaarde georganiseerd in digitale zitting. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt ter
bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.
2.

Ontslag lid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van een lid van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Diest met ingang van 31 januari 2022.
3.

Aanstelling nieuw lid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Er wordt met ingang vanaf 1 februari 2022 een nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst aangesteld. Dit lid legt ter zitting de eed af in handen van de voorzitter van de raad.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
4.

Sociale dienst - Reglementen cultuur-, winter- en leersteun C19 (Zoom 18/25) Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de intern reglementen betreffende cultuursteun C19,
leersteun C19 en wintersteun C19 in het kader van de maatregel ZOOM 18/25 goed.
DIENST PATRIMONIUM
5.

Dienst Patrimonium - Verkopen van klein strookje grond te Oudenaarde-Leupegem
(Koning Albertstraat) – bevestigen verkoop - Goedkeuring

Het OCMW gaat over tot de onderhandse verkoping van het strookje grond te Oudenaarde – 7e
afdeling Leupegem, sectie A, nr. nr. 221E/53, groot 29 m², aan mevrouw X, en dit voor de prijs van
2.000 euro. De afdeling Vastgoedtransacties mag de akte verlijden.
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6.

Dienst Patrimonium - Verkopen van gronden te Oudenaarde-Welden (Reytstraat) –
schattingsverslag en wijze van verkoop - Goedkeuring

Wordt van de agenda gehaald. Ligt in overstromingsgevoelig gebied. Ook al zijn er bouwrechten toch
wil het VB het goede voorbeeld geven. De verkoop van Lot 3 mag wel voorgelegd worden in februari.
7.

Dienst Patrimonium- Verkopen van een perceeltje bouwland te Oudenaarde-Mater
(Nederenamestraat) – schattingsverslag - Goedkeuring

De OCMW-raad keurt het door beëdigd landmeter-expert Seppe De Meyer opgemaakte
schattingsverslag van 29 januari 2021, en geviseerd door de afdeling Vastgoedtransacties, goed.
De afdeling Vastgoedtransacties mag de verkoopprocedure verderzetten.
Het recht van voorkeur wordt door de afdeling Vastgoedtransacties aan de Vlaamse Grondenbank
aangeboden. De venale waarde in vrije verkoop bedraagt 12.500,00 euro. De minimumwaarde bij
openbare verkoop bedraagt 12.100,00 euro.
SECRETARIAAT - NOTULEN
8.

Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 13 december 2021 goedgekeurd.
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