
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITENVAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 8 APRIL 2019 OM 17.30 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: lid

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 5.929,91 euro.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 152.875,87 euro.

3. Lijst vorderingen

Het vast bureau neemt kennis van de lijst met vorderingen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. Openbaar verkopen van bomen uit de bossen van het OCMW

Het vast bureau beslist deel te nemen aan de openbare houtverkoop uit OCMW-bossen en maakt daarbij 
gebruik van de diensten van Natuurinvest, inclusief de financiële opvolging en facturatie.

5. Kennisname nota dd 29/03/2019 door Mter Verheggen en het OCMW + kennisname 
opmerkingen dd 29/03/2019 door advocatenkantoor Eeckhout en Ottevaere en Everaert-
Cooreman

Kennisname van de nota dd 29/03/2019 door Mter Verheggen en het OCMW en kennisname 
opmerkingen dd 29/03/2019 door advocatenkantoor Eeckhout en Ottevaere en Everaert-Cooreman.

BESTUUR PERSONEEL

6. Aanstellen van een jobstudent zorgkundige, weddenschaal C1-C2, in woonzorgcentrum 
Scheldekant op 6, 7, 8, 11, 12, 20 en 21 april 2019.

De aanstelling op diverse data in de maand april van een voltijds jobstudent in de functie van zorgkundige 
in het woonzorgcentrum Scheldekant  wordt goedgekeurd.

7. Aanstellen van een deskundige maatschappelijk werker met vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een deskundige maatschappelijk werker met 
vervangingsovereenkomst.

8. Ontslag om dringende reden.

Regulariserend aanvaarden van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van dringende 
redenen van een voltijds zorgkundige in woonzorgcentrum De Meerspoort.

9. Aanstelling van een voltijds zorgkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Goedkeuring van de aanstelling van een voltijds zorgkundige met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur met ingang van 9 april 2019.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 29 april 2019.


