STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 13 MEI 2019 OM 17.20 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda OCMW-raad 27 mei 2019.

Het vast bureau stelt de agenda voor de vergadering van de OCMW-raad op 27 mei 2019 vast.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 3.248,35 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 113.005,19 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
4.

Leveren van papier voor printers en kopieerapparaten - dienstjaar 2019-2020 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

In het kader van het aankoopdossier 'leveren papier voor printers en kopieerapparaten dienstjaar 20192020' voor de stad en het OCMW keurt het vast bureau de lastvoorwaarden en wijze van gunnen goed.
BESTUUR PERSONEEL
5.

Een zorgkundige, regulariserend in stand disponibiliteit stellen wegens ziekte.

Een zorgkundige wordt regulariserend in stand disponibiliteit gesteld wegens ziekte.
6.

Aanstellen van een voltijds zorgkundige met vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een voltijds zorgkundige met vervangingsovereenkomst met ingang
van 20 mei 2019.
7.

Aanpassing fietsvergoeding

Goedkeuring van de aanpassing door automatische indexering van het bedrag van de fietsvergoeding in
het kader van het woon-werkverkeer van het OCMW-personeel.
8.

Aanstellen jobstudent verpleegkundige zomer 2019

Het vast bureau keurt de aanstelling van een jobstudent verpleegkundige in WZC Scheldekant/MP van
het OCMW tijdens de zomer van 2019 goed.
9.

Kennisnemen van de beslissingen van de adjunct-algemeen directeur.

Het vast bureau neemt kennis van de beslissingen, genomen door de adjunct-algemeen directeur in het
kader van het dagelijks personeelsbeheer in het OCMW.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
10. Verderzetten intergemeentelijke samenwerking SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen)
2020-2025

Het vast bureau gaat akkoord met de verderzetting van de intergemeentelijke samenwerking SEVA
(Sociale Economie Vlaamse Ardennen) tijdens de periode 2020-2025 waarbij de stad Geraardsbergen de
regierol op zich neemt. De vraag van de gemeenten Zottegem en Lierde om aan te sluiten bij SEVA wordt
positief beoordeeeld.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 3 juni 2019.

