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STAD OUDENAARDE

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD IN ZITTING VAN 
MAANDAG 28 MAART 2022 OM 22.23 UUR

Aanwezig: Lieven Cnudde: voorzitter;
Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Julie Dossche, 
Mathieu Mas: schepenen;
Danny Lauweryns, Franka Bogaert, Murat Yurtay, Tineke Van hooland, 
Robbin De Vos, Kurt Vandeputte, Cindy Franssen, Mathieu De Cock, 
Christine Vandriessche, Elisabeth Meuleman, Steven Bettens, Maud Wybraeke, 
Pieter Feys, Luc Notebaert, Kristof Meerschaut, Kathy De Rycke, Wim Dhont, 
André Vansteenbrugge, Dagmar Beernaert, Vincent Thomaes: raadsleden;
Bart Baele: algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche: schepen;
Nathalie De Smet, Eric Meirhaeghe: raadsleden

OPENBARE ZITTING

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de beslissing van de OCMW Raad van 27 april 2020 over de tarieven dienstverlening afdeling 
Mens: periode 2020-2025;

Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 7 maart 2022 die dit voorstel goedkeurde.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Binnen het gesubsidieerde budget voor de organisatie van de Taalstimulerende activiteiten (TSA) 
organiseert onze coördinator TSA activiteiten waarbij een kleine prijs per activiteit wordt gevraagd bijv. 
activiteit TSA; een voorstelling voor anderstalige kinderen en hun ouders in vzw de Parel. Gezien onze 
kwetsbare doelgroep is de vraagprijs voor dit voorbeeld activiteit € 2 per persoon.

Er zijn wisselende tarieven voor activiteiten vanuit de coördinator TSA mogelijk. Er wordt hierbij 
rekening gehouden met de reële prijs van de activiteit. Voor alle activiteiten TSA die in de toekomst 
worden georganiseerd kan een bijdrage worden gevraagd tussen € 1 en € 10. Het Vast Bureau is 
gemachtigd het tarief per activiteit vast te leggen.

Voor bepaalde diensten en producten binnen de afdeling Mens wordt een bijdrage gevraagd aan burgers 
of deelnemers aan activiteiten. De tarievenlijst voor de afdeling Mens voor de periode 1 januari 2020 tem 
31 december 2025 werd reeds voorgelegd aan de OCMW Raad op 27 april 2020. Bovenstaand 
voorbeeldactiviteit TSA is nieuw en hierbij willen we een min. tarief en max. tarief voor deze activiteiten 
TSA aan deze tarievenlijst van de afdeling Mens toevoegen. De tarieven zijn verschuldigd door de 
begunstigden van de diverse diensten/verkopen die in de tarievenlijst zijn opgenomen. Er wordt niet met 
indexering van de tarieven gewerkt zodat de toe te passen prijzen praktisch werkbaar blijven in de 
realiteit.

Overeenkomstig artikel 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de bevoegdheid 
hiervoor toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn die mogelijks via beslissing bepaalde zaken 
aan het Vast Bureau kan delegeren.



14

Link met het meerjarenplan

Actie 60: Lokaal sociaal beleidsplan uitschrijven met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekening: 7-rekening opbrengsten Taalstimulerende Activiteiten (TSA)

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

Actie 60/OCMW 0944-02 opbrengsten

Communicatie

Dit besluit en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de stad. De 
toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking (art. 286 § 21, art. 287 en 
art. 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017).

Een kopie van dit besluit wordt aan de financieel directeur bezorgd en aan de dienst belast met de 
toepassing van dit reglement;

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. 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.

Artikel 2. De verschuldigde tarieven worden bij voorkeur met bancontact of op rekening vooraf betaald 
bij ontvangst van de diverse diensten/verkopen die in de tarievenlijst zijn opgenomen. Indien niet 
gevraagd word om de verschuldigde tarieven te betalen, wordt aan de schuldenaar een factuur met het te 
betalen bedrag toegezonden. Het verschuldigde bedrag moet worden betaald binnen dertig dagen vanaf de 
verzending van de factuur.

Artikel 3.Bij weigering of nalatigheid om de verschuldigde tarieven te betalen, geschiedt de invordering 
volgens de regels van de burgerlijke rechtspleging voor het betwiste gedeelte. Voor het niet-betwiste 
gedeelte van de niet fiscale vorderingen geschiedt de invordering overeenkomstig artikel 177 van het 
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; art 41 (Gemeente); art 78 (OCMW): Het 
aanvaarden van schenkingen, legaten en bijgevolg ook giften behoren tot de exclusieve bevoegdheid van 
de Gemeenteraad en de OCMW-raad; 

Gelet op de goedkeuring van dit punt op het Vast Bureau van 14 maart 2022;

Gelet op het intern reglement: giften rekeningnummer ‘Oudenaarde helpt Oekraïne’ (zie bijlage).



15

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne met Rusland zijn er momenteel 1,5 miljoen Oekraïners op de 
vlucht. Een heel groot deel van deze vluchtelingen gaan richting West Europa en komen ook in ons land 
terecht. Deze vluchtelingen kunnen zich federaal registreren waarna Fedasil instaat voor de dispatching 
naar de lokale besturen. Een vluchteling uit Oekraïne ontvangt onmiddellijk een verblijfstatuut van één 
jaar waarmee hij/zij wordt ingeschreven in het Vreemdelingenregister en onmiddellijk verschillende 
rechten opent (recht op kinderbijslag, equivalent leefloon, onderwijs, werken op onze arbeidsmarkt, 
school lopen hier, Inburgeringscursussen volgen, …). 

Stad Oudenaarde wil op middellange termijn (tegen eind april 2022) streven naar de opvang van 60 
vluchtelingen uit Oekraïne (in 20 opvanglocaties – particulier of publiek). Ondertussen worden andere 
pistes van collectieve opvangcentra op lange termijn verder onderzocht. In bijlage kunt u lezen hoe we dit 
intern zullen organiseren op korte en middellange termijn. 

Stad Oudenaarde deed reeds een oproep naar de Oudenaardisten om logies of materiële hulp aan te bieden 
aan de vluchtelingen uit Oekraïne, zie https://www.oudenaarde.be/nl/hulpvooroekraine (cfr nationale 
campagne Ik heb PlekVrij). 

Bijkomend willen we ook als lokaal bestuur een rekeningnummer openen ‘Oudenaarde helpt Oekraïne’ 
waarbij burgers, bedrijven, organisaties, … giften kunnen storten die zullen aangewend worden voor 
gerichte opvang en hulpverlening aan de vluchtelingen uit Oekraïne in Oudenaarde. Hiervoor 
ontwikkelden we een intern reglement: giften rekeningnummer ‘Oudenaarde helpt Oekraïne’ (zie bijlage).

De ontvangsten en uitgaven in het kader van Oudenaarde helpt Oekraïne specifiek gekoppeld aan dit 
rekeningnummer worden geboekt op een apart Beleidsitem in de boekhouding: 0909-99 ‘Oudenaarde 
helpt Oekraïne’. Elk kwartaal agenderen we een terugkoppeling over de ontvangsten en besteding van 
deze middelen op het Vast Bureau . Het reglement en de uiteindelijke realisaties met deze giften worden 
ook gepubliceerd naar het publiek via onze website. 

Intern zal er ook gewerkt worden met de standaard bestelprocedures van Stad en OCMW Oudenaarde.

Link met het meerjarenplan

Beleidsdoelstelling 10: We bouwen het Sociaal Huis verder uit.
Actie 93: Oudenaarde helpt Oekraïne

Budgettaire weerslag

Boekjaar: 2022

Algemene rekeningen: opbrengsten en uitgaverekeningen 

Actie Beleidsitem Bedrag Beschikbaar krediet

93
0909-99 

‘Oudenaarde helpt 
Oekraïne’

€ nog ongekend € nog ongekend

Opmerkingen: 

Communicatie

Intern reglement: giften rekeningnummer ‘Oudenaarde helpt Oekraïne’ en inhoudelijke realisaties giften 
worden gecommuniceerd op onze website.

Besluit

https://www.oudenaarde.be/nl/hulpvooroekraine
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Eenparig.

Artikel 1. 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. 

Artikel 2. De OCMW Raad keurt het intern reglement: giften rekeningnummer ‘Oudenaarde helpt 
Oekraïne’ (zie bijlage) goed.

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

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

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 (zie bijlage);

 De aanstelling van:
o Johanna Vande Populiere (diensthoofd lokaal dienstencentrum / sociale kruidenier / 

sociaal restaurant, Stad Oudenaarde) in de vzw Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen in de 
cluster Welzijn;

o Bert Vandepoele (afdelingshoofd Mens, Stad Oudenaarde) in de vzw Eerstelijnszone 
Vlaamse Ardennen in de cluster Lokale Besturen.

Motivatie: de vzw RWO (en de toegekende subsidies) wordt opgenomen in de vzw Eerstelijnszone 
Vlaamse Ardennen (statuten zie bijlage).

Link met het meerjarenplan

Meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
Beleidsdoelstelling(en) X: omschrijving doelstelling(en)
Actie(s) X: omschrijving actie(s)

Budgettaire weerslag

Communicatie

Besluit

Eenparig.

Artikel 1. 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 (zie bijlage);

 De aanstelling van:
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o Johanna Vande Populiere (diensthoofd lokaal dienstencentrum / sociale kruidenier / 
sociaal restaurant, Stad Oudenaarde) in de vzw Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen in de 
cluster Welzijn;

o Bert Vandepoele (afdelingshoofd Mens, Stad Oudenaarde) in de vzw Eerstelijnszone 
Vlaamse Ardennen in de cluster Lokale Besturen.

Motivatie: 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.

De vergadering wordt geheven om 22.28 uur.

Goedgekeurd in zitting van 25 april 2022.

De algemeen directeur, De voorzitter,

[SIG01] [SIG02]

Bart Baele Lieven Cnudde


