
Oudenaarde, 25 oktober 2022

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 24 oktober 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

SECRETARIAAT

1. Secretariaat - Reglement klachtenbehandeling - Goedkeuring

De OCMW-raad keurt het klachtenreglement goed. Het klachtenreglement wordt geviseerd en maakt 
integraal deel uit van huidige beslissing.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

2. Sociale Zaken - Actualisatie prijzen sociaal restaurant 'de Pelikaan' en bar van het  Lokaal 
Dienstencentrum (LDC) de Vesting - Goedkeuring

De OCMW Raad keurt een verhoging van de vastgelegde tarieven goed voor de maaltijden in het 
sociaal restaurant van het lokaal dienstencentrum de Vesting. De tarieven worden vanaf 1 december 
2022 vastgesteld. 4,50 euro / maaltijd voor Ok-passer (sociaal tarief); 9 euro/ maaltijd voor alle 
65+’ers/personeel/vrijwilligers (ontmoeting stimuleren); 12 euro/ maaltijd voor elke burger. Voor 
feestmaaltijden wordt er een supplement van max. 8 euro per maaltijd gevraagd, bijv. mosselen, 
barbecue, valentijnsdiner. De OCMW Raad gaat akkoord dat een maaltijd vanaf 1 december 2022 
bestaat uit een soep, hoofdgerecht, dessert en een glas water. De OCMW Raad gaat akkoord dat 
afhaalmaaltijden vanaf 1 december 2022 niet meer aangeboden worden in het sociaal restaurant van 
het lokaal dienstencentrum de Vesting. De OCMW Raad keurt een verhoging van de vastgelegde 
tarieven goed voor de dranken in het sociaal restaurant en de bar van het lokaal dienstencentrum de 
Vesting.

SECRETARIAAT - NOTULEN

3. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 26 september 2022 goedgekeurd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz op code.esignflow.be met code 3835-4596-1988-0770 en wachtwoord hylycoh

https://app.esignflow.be/nl-be/code/3835459619880770

		Bart Baele
	2022-10-26T08:14:37+0200
	Stad Oudenaarde
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Lieven Paul Cnudde
	2022-10-27T14:22:39+0200
	Stad Oudenaarde
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




