STAD OUDENAARDE
BEKNOPOTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 1 APRIL 2019 OM 17.30 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois:
leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur
Bart Dossche, Cindy Franssen: leden

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 40,00 euro.
2.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 1.172.747,86 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
3.

Aanvraag gebruik Kapel

Het vast bureau keurt de aanvragen voor het gebruik van de kapel en de pandgang goed door de vzw
Banakin, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten en voetbalclub KSV Oudenaarde.
4.

Cateringdiensten - opzeg van de overeenkomst met firma Compass Group Belgilux nv

Het Vast Bureau gaat ermee akkoord de lopende dienstenopdracht ‘Uitvoeren van cateringdiensten’ ten
behoeve van de woonzorgcentra en het lokaal dienstencentrum met de firma Compass Group Belgilux nv
op te zeggen met het oog op een nieuwe aanbesteding en om de lopende overeenkomst inmiddels te
verlengen tot en met 31 januari 2020.
5.

Beslissing van het Vast Bureau om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor
afname van de overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek
nr. VVSGvzw-2017/09/18.

De beslissing om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de
overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake
universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18 wordt
goedgekeurd.
6.

Kennis nemen van de pachtoverdracht van verschillende gronden te Oudenaarde

Het vast bureau neemt kennis van de pachtoverdracht van verschillende percelen landbouwgrond in Eine,
Heurne en Mullem.
BESTUUR PERSONEEL
7.

Principieel akkoord tot aanstelling van jobstudenten in 2019

Principieel akkoord tot aanstelling van jobstudenten in 2019 als zorgkundige, als kinesist en bij de
schoonmaakdiensten.
8.

Aanstellen van een deskundige maatschappelijk werker met vervangingsovereenkomst

Het dossier werd uitgesteld.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 29 april 2019.

