Provincie Oost‐Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN HET VAST BUREAU
Zitting van dinsdag 05 maart 2019 om 11.45 uur

Aanwezig:
Joris Nachtergaele, Burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, Isabel Van Quickelberghe, Ann De Tollenaere, schepenen
Lesley Jourquin, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Filip Meirhaeghe, schepen
Afwezig:

BESLOTEN ZITTING

1.

GOEDKEURING VERSLAG VORIGE ZITTING
Het verslag van de zitting van 26 februari wordt goedgekeurd.

2.

BESLISSINGEN VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR I.K.V. HAAR BUDGETHOUDERSCHAP: KENNISNAME
Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen die werden genomen door de algemeen directeur in
het kader van haar budgethouderschap, nl.:
 lijsten goedgekeurde bestelbonnen O/2019/8 en O/2019/9 voor een bedrag van 1.531,72 euro
 lijsten goedgekeurde aanrekeningen O/2019/25 en O/2019/26 voor een bedrag van 25.867,25
euro

3.

AANSCHAF VAN WERKKLEDIJ VOOR HET PERSONEEL VAN HET WOONZORGCENTRUM: GOEDKEURING
PLAATSINGSWIJZE EN VASTSTELLEN LIJST UIT TE NODIGEN LEVERANCIERS
Voor het personeel van het woonzorgcentrum moet werkkledij aangeschaft worden. Het vast bureau
stelt de onderhandelingsprocedure vast als wijze van gunnen. Aankoopcentrale VVSG, Alsi‐shop en De
Praet’s bedrijfskledij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen

4.

GOEDKEURING AANKOOP STOOTRANDEN WZC TER GAUWEN
De opdracht voor de levering van de stootranden wordt gegund aan de laagste regelmatige aanbieder
Emergo‐group, Rijksweg 91 te 2870 Puurs, conform zijn offerte en voor een totaal bedrag van 2.657,64
euro, incl. btw.

5.

DELEGATIE VAN DE VERRICHTINGEN VAN DAGELIJKS BESTUUR AAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR
Het college van burgemeester en schepenen kan verrichtingen van dagelijks bestuur delegeren naar de
algemeen directeur. Om de werking tussen de gemeente en het OCMW op elkaar af te stemmen, wordt
aan het vast bureau gevraagd om eenzelfde delegatiebesluit te treffen, nl. de goedkeuring van alle
verrichtingen onder de 8.500 euro, excl. btw, voor zowel exploitatie als investeringen, wordt
gedelegeerd aan de algemeen directeur.

6.

BEHANDELING VAN DE KLACHT VAN DE ASIELZOEKERS VERBLIJVENDE IN HET LOI
Feiten en context
Op 21 februari 2019 maakte de regiocoördinator van Fedasil een klacht over die een bewoner van het
Lokaal Opvanginitiatief hen overmaakte.
De bewoner klaagt over diverse zaken:
‐
‐
‐
‐
‐

De drinkbaarheid van het leidingwater
De verwarmingsinstallatie
De sanitaire installatie
Het openbaar vervoer
De ligging van het LOI aan de spoorweg

Er wordt een ontwerp van antwoord aan het vast bureau voorgelegd.
Er wordt kennis genomen van de klacht die door

werd ingediend bij Fedasil.

Het ontwerp van antwoord op deze klacht word goedgekeurd en integraal onderschreven.
7.

BEDANKEN VAN DE VRIJWILLIGERS IN HET WOONZORGCENTRUM EN VAN DE MINDER MOBIELEN
CENTRALE.
Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger worden de vrijwilligers in het woonzorgcentrum en de
chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale in de bloemetjes gezet.
Op dit feest worden de vrijwilligers traditiegetrouw bedankt met een geschenkje: de vrouwen met een
bloemetje en de mannen met een fles wijn, ter waarde van maximum 20 euro.

8.

AANDUIDEN VAN EEN AFGEVAARDIGDE IN DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE INZAKE DE MINIMALE
LEVERINGEN VAN ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER UIT DE LEDEN VAN HET BIJZONDER COMITÉ VOOR
DE SOCIALE DIENST
In elke gemeente wordt een commissie opgericht die samengesteld is uit:
1.
2.
3.
4.

De hoofdmaatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW of diens afgevaardigde,
die het voorzitterschap van de commissie waarneemt.
Een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangeduid door deze raad en waarbij het lid
zitting heeft in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Een vertegenwoordiger van de betrokken netbeheerder, aardgasnetbeheerder of exploitant
naargelang het geval
Een vertegenwoordiger van de erkende instelling voor schuldbemiddeling als de huishoudelijke
afnemer, huishoudelijke aardgasafnemer of huishoudelijke abonnee, naargelang het geval, voor
zijn sociale begeleiding beroep gedaan heeft op een dergelijke instelling.

Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door een personeelslid van het OCMW.
Met de start van een nieuwe legislatuur is het noodzakelijk dat ook in de Lokale Adviescommissie (LAC)
één vertegenwoordiger wordt aangeduid door de OCMW‐Raad. De Vlaamse regering besliste op
21 december 2018 dat de mandataris die namens het lokaal bestuur in het LAC zal zetelen, een lid van
het BCSD dient te zijn.
De adviesbevoegdheid van het LAC ligt in het verlengde van de hoofdopdracht van het OCMW, met name
het verzekeren van het recht op maatschappelijke dienstverlening en integratie, niet het minst in het
kader van individuele steunaanvragen. Voor de samenstelling van het LAC is daarom ook bij voorrang
gekozen voor personen die ter zake ervaring hebben. Om die reden schuift artikel 2, 2° bij voorrang het

OCMW‐raadslid naar voor dat zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst om in het LAC te
zetelen.
Schepen Ann De Tollenaere wordt afgevaardigd in het LAC.

Namens het vast bureau
JOURQUIN Lesley
Algemeen directeur

NACHTERGAELE Joris
Burgemeester

