
Oudenaarde, 29 november 2022

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 28 november 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 - TMVS Buitengewone Algemene Vergadering 13 december 2022 - 
Goedkeuring

Goedkeuring van de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 
december 2022.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2. BIA - WZC Scheldekant - uitbouw nachtverblijf - technieken HVAC en elektriciteit - 
Goedkeuring 

Het bestek en de raming voor de opdracht “WZC Scheldekant - uitbouw nachtverblijf : technieken 
HVAC en elektriciteit” worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek W84652022 en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 142.209,03 excl. btw of € 172.072,93 incl. 21% btw.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. FIN - Goedkeuring jaarrekening 2021 Stad en OCMW Oudenaarde - Kennisgeving

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het 
financiële boekjaar 2021 van de stad en het OCMW van Oudenaarde.

BESTUUR PERSONEEL

4. Personeel - Besluit tot toetreding tot de aankoopcentrale aangaande de groepsaankoop van 
SOLVA aangaande “het leasen van fietsen voor personeelsleden” - Goedkeuring

Voor leasen van fietsen voor personeelsleden wordt beroep gedaan op de raamovereenkomst van 
SOLVA. Het lokaal bestuur kiest ervoor een gedeelte of een geheel van de personeelsleden hun 
eindejaarstoelage te laten ruilen tegen voordelen ter bevordering van de fietsmobiliteit. De 
personeelsleden hebben hierin dus geen keuzemogelijkheid. Er is een éénmalige kost van 800,00 euro.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 7256-6567-9865-3973 en wachtwoord kohyzum

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7256656798653973


BESTUUR SOCIALE ZAKEN

5.  Sociale Zaken - Verlenging overeenkomst Partnergeweld met CAW van 01/01/2022 tem 
31/12/2024 - Goedkeuring

De OCMW Raad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘Partnergeweld’ met CAW Oost-
Vlaanderen goed van 01/01/2022 tem 31/12/2024 en keurt de jaarlijkse bijdrage van 2022 in het kader 
van de samenwerkingsovereenkomst ‘Partnergeweld’ van € 3.224,38 goed. De uitbetaling van deze 
subsidie zal voorgelegd worden aan de Financiële dienst.

6.  Sociale Zaken - Samenwerking Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) regio Vlaamse 
Ardennen - Goedkeuring

De OCMW Raad gaat akkoord met de GBO samenwerkingsovereenkomst (Oekraïne) met de vzw 
eerstelijnszone Vlaamse Ardennen waarbij max 228 uren worden gepresteerd aan 27,05 euro per uur 
tijdens de periode van 01/10/2022 tem 13/03/2023. De OCMW Raad gaat akkoord met de GBO 
samenwerkingsovereenkomst (Oekraïne) met het CAW (kernpartner) die een medewerker inzet voor 
de coördinatie van activiteiten ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 
01/10/2022 tem 13/03/2023. 15% van zijn loonkost (+ overheadkosten) wordt hiervoor gespendeerd.

7.  Sociale zaken - Samenwerkingsovereenkomst DYZO - Goedkeuring

De OCMW Raad keurt de samenwerkingsovereenkomst met vzw Dynamiseren van zelfstandige 
ondernemers voor een samenwerking per dossier goed. Er wordt hiervoor een kost van €250 per 
dossier aangerekend.

8.  Sociale zaken - Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Fluvius - Goedkeuring

De OCMW Raad keurt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Fluvius aangaande het 
beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het 
OCMW goed. Het OCMW zal hiervoor een vaste vergoeding van €12059,78 ontvangen voor de 
werkingsjaren 2023 en 2024 en dit zal vanaf 2025 afhangen van de afgesproken parameters in de 
overeenkomst.

SECRETARIAAT - NOTULEN

9. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 24 oktober 2022 goedgekeurd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 7256-6567-9865-3973 en wachtwoord kohyzum

https://app.esignflow.be/nl-be/code/7256656798653973
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