
Oudenaarde, 21 december 2022

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op maandag, 19 december 2022 in het stadhuis, met het oog op de bespreking van de 
hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, De voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde

OPENBARE ZITTING

SECRETARIAAT

1.  Secretariaat - Buitengewone Algemene Vergadering SHMVA 6 december 2022 - 
Bekrachtiging

De raad bekrachtigt de beslissing van het vast bureau van 28 november 2022 m.b.t. de agenda en alle 
bijlagen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Sociale Huisvestigingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen die plaatsvond op 6 december 2022.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. FIN - Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - deel OCMW - Vaststelling

De Raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 vast 
dat betrekking heeft op het OCMW.

3. FIN - Lijst van nominatieve subsidies 2023 - Goedkeuring

De lijst van nominatieve subsidies voor 2023 wordt goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn geeft opdracht aan het Vast Bureau om de nominatieve subsidies toe te kennen binnen het 
daartoe voorziene krediet in meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025, conform de lijst.

4. FIN - Lijst van nominatieve overheidsopdrachten 2023 - Goedkeuring

De delegatie van de overheidsopdrachten, zoals opgenomen in de lijst van nominatieve 
overheidsopdrachten voor 2023, wordt goedgekeurd (onder  voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad van het deel van meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 dat betrekking heeft op het 
OCMW).

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

5. Sociale Zaken - aanvaarden schenkingen in Sociaal Huis - Goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt de schenking aan het OCMW door “de gulle gevers”.

6. Sociale Zaken - Interne reglementen financiële steun als tegemoetkoming in de 
geneesmiddelen en geneeskundige verzorging - Goedkeuring

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 1354-0949-8395-1652 en wachtwoord woxaly

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1354094983951652


De OCMW raad keurt de interne reglementen betreffende financiële steun als tegemoetkoming in de 
geneesmiddelen en in de geneeskundige verzorging goed, met ingangsdatum 01/01/2023. De OCMW 
raad heft het reglement ‘tegemoetkoming in ziektekosten’ goedgekeurd door de OCMW-raad d.d. 
15/07/1993 op vanaf 01/01/2023.

SECRETARIAAT - NOTULEN

7. Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de 
OCMW-raadszitting van maandag, 28 november 2022 goedgekeurd.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 1354-0949-8395-1652 en wachtwoord woxaly

https://app.esignflow.be/nl-be/code/1354094983951652
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