
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 20 MEI 2019 OM 17.30 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
John Adam, Peter Simoens, Bart Dossche, Sybille De Vos, Cindy Franssen: 
leden

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer, Carine Portois: leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. OCMW Jaarrekening 2018

Het vast bureau gaat ermee akkoord de jaarrekening 2018 van het OCMW voor te leggen aan de OCMW-
raad op 24 juni 2019.

2. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 4.816,79 euro.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 20.381,89 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. Levering van visco-elastische matrassen ten behoeve van de woonzorgcentra Meerspoort en 
Scheldekant. - Goedkeuring gunning

De levering van visco-elastische matrassen ten behoeve van de woonzorgcentra Meerspoort en 
Scheldekant wordt gegund aan Sampli nv tegen een bedrag van 24.321,95 euro, exclusief BTW.

5. Uitbreiding onderhoudscontract automatische deuren Sociaal Huis

Het vast bureau gaat akkoord met de uitbreiding van het onderhoudscontract voor de automatische 
schuifdeuren in het Sociaal Huis met het bedrijf P.D.S.

BESTUUR PERSONEEL

6. Aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker

De aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker wordt goedgekeurd.

7. Aanstellen van een jobstudent zorgkundige, weddenschaal C1-C2, in woonzorgcentrum 
Scheldekant op 25 en 26 mei 2019.

De aanstelling van een voltijds jobstudent in de functie van zorgkundige in het woonzorgcentrum 
Scheldekant op 25 en 26 mei wordt goedgekeurd.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. JoTa werkt voor jongeren in Oudenaarde: regionaliseren en inzetten op ESF middelen

Het vast bureau keurt de financiële bijdrage van 30.000,- euro voor 2020 en 2021 goed voor het project 
JoTa Vlaamse Ardennen, dat jongvolwassenen begeleidt naar werk.



WOONZORGCENTRUM

9. Aanvraag erkenning voor de toegekende bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum 
met bijkomende erkenning

Het vast bureau gaat akkoord met de aanvraag tot erkenning met ingang van 1 oktober 2019 van 14 
woongelegenheden in het woonzorgcentrum, waarvan 5 woongelegenheden in WZC Scheldekant en 9 
woongelegenheden in WZC De Meerspoort.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 3 juni 2019.


