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STAD OUDENAARDE
NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN
MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 OM 21.06 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,
Tineke Van hooland, Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen,
Mathieu De Cock, Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens,
Maud Wybraeke, Eric Meirhaeghe, Pieter Feys, Luc Notebaert,
Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, Wim Dhont, André Vansteenbrugge,
Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur
OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT
1.

Secretariaat - Besluit burgemeester digitale raden - Bekrachtiging

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van artikel 134, §1 en artikel 135, §2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 18 maart 2020 betreffende ‘digitaal vergaderen bij
bestuursorganen’;
Gelet op het ministerieel besluit van 6 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelingen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad, waarvan de laatste aanpassing
die het digitaal vergaderen met geheime stemming mogelijk maakt, werd goedgekeurd op 29 maart 2021;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat als er geen mogelijkheid is om fysiek te vergaderen, in aanwezigheid van pers en
publiek, en tegelijk de hygiëne- en social distancing regels te garanderen, of als de vergadering achter
gesloten deuren niet via livestream gevolgd kan worden, de vergadering digitaal mag plaatsvinden;
Overwegende dat de vergadersoftware voorziet in de optie om zowel openbaar als geheim te stemmen;
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
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Besluit
Eenparig.
Artikel 1. 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.
Artikel 2. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking en wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de
eerstvolgende gemeenteraad.
2.

Secretariaat - Wijziging lid RVB Aurora - Goedkeuring

Motivering
Bevoegdheid/rechtsgrond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de omzendbrief KB ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode;
Feiten/context/motivering/adviezen van diensten
Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;
Gelet op de mail van 12 december 2021 aan de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Eva Pycke
waarin zij haar ontslag als gemeente- en OCMW-raadslid indient;
Gelet op het feit dat Eva Pycke lid was van de Raad van Bestuur van Aurora;
Overwegende dat het noodzakelijk is in haar vervanging te voorzien;
Overwegende dat gemeenteraadslid Maud Wybracke dit mandaat wenst over te overnemen;
Link met het meerjarenplan
Budgettaire weerslag
Communicatie
Besluit
Eenparig.
Artikel 1. De OCMW-raad gaat akkoord met de aanstelling van het mandaat van Maud Wybracke bij de
Raad van Bestuur Aurora.
SECRETARIAAT - NOTULEN
3.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
OCMW-raadszitting van maandag, 31 januari 2022 goedgekeurd.
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De vergadering wordt geheven om 21.08 uur.
Goedgekeurd in zitting van 28 maart 2022.
De algemeen directeur,
[SIG01]

Bart Baele

De voorzitter,
[SIG02]

Lieven Cnudde

