STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUIITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 11 FEBRUARI 2019 OM 17.05 UUR
Aanwezig:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Sybille De Vos: leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Peter Simoens, Carine Portois, Cindy Franssen: leden

SECRETARIAAT
1.

Agenda OCMW-raad op 25 februari 2019.

De agenda voor de vergadering van de OCMW-raad op 25 februari 2019 wordt vastgesteld.
2.

Kennisnemen van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van Aurora van 25 januari
2019

Kennisnemen van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van Aurora op 25 januari 2019.
3.

Kennisnemen van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aurora van 17
januari 2019.

Kennisnemen van het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aurora op 17 januari 2019.
4.

Kennisnemen van een klacht over het houden van exotische vogels in Sociaal huis.

Het vast bureau neemt kennis van de klacht en speelt het dossier voor verder gevolg door naar de
ombudsdienst van de stad.
5.

Kennisnemen van de ambtelijke vertegenwoordigers in de externe organisaties

Kennisnemen van de ambtelijke vertegenwoordigers in de externe organisaties (intercommunales, vzw's,
…).
6.

Voordracht van de vertegenwoordigers en/of (kandidaat)-bestuurders in de intercommunales
en externe organisaties.

Voordracht van de vertegenwoordigers en/of (kandidaat)bestuurders in de intercommunales en externe
organisaties. De vertegenwoordigers worden aangeduid tijdens de OCMW-raad op 25 februari 2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
7.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 3.710,29 euro.
8.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 33.921,74 euro en 991.804,07
euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
9.

Aanvraag tot pachtoverdracht van een perceel hooiland te Oudenaarde-Nederename.

De aanvraag tot pachtoverdracht van een perceel hooiland te Oudenaarde-Nederename wordt
goedgekeurd.

BESTUUR PERSONEEL
10. Aanstellen van een jobstudent zorgkundige
De aanstelling van een voltijds jobstudent in de functie van zorgkundige, weddenschaal C1-C2, in
woonzorgcentrum Scheldekant op 2 en 3 maart 2019 wordt goedgekeurd.
11. Aanstelling van 1 VTE Deskundige Technisch Gebouwenbeheer en Informatieveiligheid (B1B3)
De aanstelling van 1 VTE Deskundige Technisch Gebouwenbeheer en Informatieveiligheid (B1-B3)
wordt goedgekeurd.
12. Aanstelling van verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur
De aanstelling van verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt
goedgekeurd.
WOONZORGCENTRUM
13. Dossier incontinentiemateriaal: goedkeuren tot aansluiten op het dossier van Koopkoepel
Dossier incontinentiemateriaal: goedkeuren tot aansluiten op het dossier van Koopkoepel.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 25 februari 2019.

