
Oudenaarde, 3 februari 2023

De Voorzitter van de OCMW-raad heeft de OCMW-raad bijeengeroepen, overeenkomstig het decreet 
lokaal bestuur, op woensdag, 25 januari 2023 om 20.00 uur in het stadhuis, met het oog op de 
bespreking van de hiernavolgende agenda.

algemeen directeur, De voorzitter,

Bart Baele Lieven Cnudde
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Secretariaat - Motie voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Oudenaarde - 
Goedkeuring

Motivering

Bevoegdheid/rechtsgrond

Het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2007, in het bijzonder artikel 74 juncto 19, lid 2 en 501 e.v.

De statuten van AZ Oudenaarde vzw dd. 14.12.2004

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad, zoals goedgekeurd in de zitting dd. 29.03.2021.

Feiten/context/motivering/adviezen van diensten

Er is een grote onzekerheid over de toekomst van het ziekenhuis in Oudenaarde. 

Er lijkt sprake te zijn van een conflict tussen de medische raad (adviesorgaan samengesteld uit 
ziekenhuisartsen) enerzijds, en de algemeen directeur, de voorzitter van de raad van bestuur/ algemene 
vergadering en de vakbonden anderzijds. De medische raad vroeg in een motie van wantrouwen het 
ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur en de algemeen directeur van het ziekenhuis. 

Kort voor kerstmis kondigde de voorzitter van de raad van bestuur en algemene vergadering,  Stefaan 
Vercamer, zijn ontslag aan. De positie van de algemeen directeur staat ter discussie. De vakbonden 
schaarden zich in een gezamenlijke brief van het vakbondsfront unaniem achter de algemeen directeur. 

De opeenvolging van dergelijke berichten vanuit het ziekenhuis zorgt voor grote ongerustheid bij het 
personeel en de bevolking. 

Onderliggende oorzaak van de meningsverschillen lijkt een verschil in visie te zijn over de manier en 
de vorm waaronder het ziekenhuis in de toekomst zal voortbestaan en opereren.

Onderstaande motie heeft tot doel om vanuit de OCMW-raad, als belangrijkste deelgenoot van het 
ziekenhuis een aantal principes voor verdere onderhandelingen in verband met de toekomst van het 
ziekenhuis duidelijk naar voor te schuiven.
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Link met het meerjarenplan

//

Budgettaire weerslag

//

Communicatie

De motie wordt overgemaakt aan alle bestuurders leden van de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van AZ Oudenaarde vzw, aan alle leden van het directiecomité, aan alle leden van de 
medische raad en aan de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden. 

Besluit

Na amendement en overleg met alle raadsleden, worden volgende artikels eenparig 
goedgekeurd:

Artikel 1. De OCMW-raad wil dat het ziekenhuis in Oudenaarde een volwaardig ziekenhuis
blijft dat instaat voor niet planbare zorg, chronische zorg en ouderenzorg en in ieder geval met behoud 
van materniteit, pediatrie, geriatrie en spoed/MUG.

Artikel 2. De OCMW-raad vraagt dat bij verdere onderhandelingen over de toekomst van
het ziekenhuis uitgegaan wordt van de principes van het zorgstrategisch plan van het
netwerk ZNG dat door alle advies -en beslissingsorganen is goedgekeurd en de daarin
opgenomen bedcapaciteit voor AZ Oudenaarde behouden blijft.

Artikel 3. De OCMW-raad vraagt om in verdere onderhandelingen over de toekomst van het
ziekenhuis in lijn met het zorgstrategisch plan van het ZNG alle pistes die leiden tot de continuïteit 
van het AZO als acuut algemeen basisziekenhuis met open vizier te exploreren en geen enkele piste bij 
voorbaat uit te sluiten en waarbij vanuit het zorgstrategisch plan van het ziekenhuisnetwerk gent 
verder afspraken moeten gemaakt worden op regionaal niveau.

Artikel 4. De nieuwe voorzitter en de CEO moeten alle kansen krijgen om het
vertrouwen in het ziekenhuis en de medewerkers te herstellen. Om die doelstelling kans
op slagen te geven verwacht de OCMW-raad dat alle deelgenoten dit faciliteren waarbij maximaal de 
wederzijdse communicatie tussen allen betrokken partijen bewaakt wordt.

Artikel 5. De OCMW-raad vraagt om een externe erkend bemiddelaar aan te stellen om
eventuele conflicten tussen bestuur/management en medische staf te ontmijnen en de
relaties met bestuursleden, directie en personeel toekomstgericht te herstellen.
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