
  

  

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 Aan de leden van de  

Commissie Sociale Zaken 

 

Ter info aan de  

overige gemeenteraadsleden 
 

 

 
Betreft: Verslag Commissie Sociale Zaken 

         
 
Aanwezig: Mathieu Mas (schepen), Christine Vandriessche (Voorzitster), Kathy De Rycke, 
Franka Bogaert, Danny Lauwereyns, Robbin De Vos, Tineke Van Hooland, Vincent Thomaes, 
Julie Dossche, Eva Pycke, Murat Yurtay 
 
Verontschuldigd: Cindy Franssen, Dagmar Beernaert, Erik Meirhaeghe,  
 
 

 
Agenda Sociale commissie: 
 

1. Rondleiding & toelichting Speel-o-theek (Ann Vanden Hende)-  
a. (zie bijlage) 

 
2. Uitrol project Uitpas in Oudenaarde (MJP 2020-2025):  

 
Uitgebreide toelichting één van komende commissies door Bert (wegens ziekte afwezig) 
 
 
UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Telkens je aan een UiTPAS-
activiteit deelneemt, kan je punten sparen. 
Deze punten kan je inruilen voor extra voordelen. Mensen met een kansenstatuut hebben 
recht op sterk verminderde tarieven bij aankoop én deelname aan UiTPAS-activiteiten. Ze 
krijgen dezelfde kaart, niet stigmatiserend! 
 
UiTPAS is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking 
met UiTPASpartners zoals steden en gemeenten en aanbieders van vrijetijdsaanbod uit 
Vlaanderen en Brussel. Algemene realisatie, coördinatie en eigendom zijn in handen van 
publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid 
 
Bert VDP doet dit onderzoek samen met Piet Blondeel van dienst cultuur, ze zijn bezig met 
de aanvraagprocedure bij vzw publiq 
Voorzien in MJP ( 1 fte administrief medewerker, budget ICT als communicatie) 
 
 



  

  

 

 

 

 

 Fietsbieb  
 
Opstart in september 2018 – Gericht op kindjes tussen 3 en 12 jaar 
Max. 1 jaar fiets ontlenen – 20 euro / jaar tenzij je zelf fiets inbrengt 
Waarborg 20euro die je terugkrijgt als je de fiets in goede staat terugbrengt 
Onderhoud door vrijwilligers in sociaal huis 
Momenteel 29 fietsen waarvan 15 uitgeleend 
Naam zal moeten gewijzigd worden aangezien er in west vlaanderen via beweging net ook 
project loopt met zelfde naam: suggestie door commissie: Velotheek 
Zelf fiets staan, welkom! Elyne Secember is contactpersoon (1e woensdag van de maand) 
 
 
Varia 
 
-vraag Eva Pycke inzake advies Gezinsraad (ok-pas tarief in buitenschoolse opvang)- schepen 
antwoordde dat dit intern wordt onderzocht (zie advies in bijlage) 
 
-Data komende commissies 

- Dinsdag 18 februari 2020 
- Dinsdag 24 maart 2020 
- Dinsdag 21 april 2020 
- Dinsdag 19 mei 2020 
- Dinsdag 23 juni 2020 

 
 Telkens om 19 uur in het Sociaal Huis, zaal Rijtmeersen (2de verdiep, Meerspoort 30 
in Oudenaarde) (Data onder voorbehoud van agendapunten; annulatie is mogelijk) 

 
  


