
Oudenaarde, 29 maart 2022

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 28 maart 2022 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 SOCIALE ZAKEN

1. Sociale Zaken - Tariefbepaling taalstimulerende activiteiten (TSA) - Goedkeuring

De OCMW Raad gaat akkoord dat voor alle activiteiten Taalstimulerende Activiteiten (TSA) die (in 
de toekomst) worden georganiseerd een bijdrage wordt gevraagd tussen € 1 en € 10. Deze 
tariefbepaling wordt toegevoegd aan de tarievenlijst van de afdeling Mens. Het Vast Bureau is 
gemachtigd het tarief per activiteit vast te leggen.

2.  Sociale Zaken - Oudenaarde helpt Oekraïne: doel en opstart rekeningnummer voor lokale 
giften - Goedkeuring

De OCMW Raad aanvaardt principieel elke schenking/gift voor hulp aan Oekraïne die wordt gestort 
op de daartoe speciaal geopende bankrekening: BE71 0910 2257 5969. De OCMW Raad keurt het 
intern reglement: giften rekeningnummer ‘Oudenaarde helpt Oekraïne’ goed.

3. Sociale Zaken - Ontslag Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) en aanstelling 
vertegenwoordigers in Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen - Kennisgeving

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van Bert Vandepoele 
(afdelingshoofd Mens, Stad Oudenaarde) in de Raad van Bestuur van de vzw Regionaal 
Welzijnsoverleg (RWO) en als lid van de vzw RWO. De aanstelling van: Johanna Vande Populiere 
(diensthoofd lokaal dienstencentrum / sociale kruidenier / sociaal restaurant, Stad Oudenaarde) in de 
vzw Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen in de cluster Welzijn; Bert Vandepoele (afdelingshoofd Mens, 
Stad Oudenaarde) in de vzw Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen in de cluster Lokale Besturen. De vzw 
RWO (en de toegekende subsidies) wordt opgenomen in de vzw Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen 
(statuten zie bijlage).

SECRETARIAAT - NOTULEN

4. Secretariaat - Goedkeuring notulen - Goedkeuring

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 21 februari 2022 goedgekeurd.
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