STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN DINSDAG 11 JUNI 2019 OM 9.20 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda OCMW-raad op 24 juni 2019.

De agenda voor de vergadering van de OCMW-raad op 24 juni 2019 wordt vastgesteld.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Vervroegde terugbetaling lening ING.

Akkoord met de vervroegde terugbetaling van het saldo van een lening ten bedrage van 4.581,20 euro,
aangegaan in 2007 bij ING.
3.

Centralisatie ontvangsten gemeentefonds.

Het vast bureau beslist de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor het OCMW en het stadsbestuur te
centraliseren bij het stadsbestuur met ingang van 1 januari 2020.
4.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 23.705,85 euro.
5.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 70.284,59 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
6.

Verhuren van het Brakelbos aan de gemeente Brakel

Akkoord met de verhuring van het Brakelbos aan de gemeente Brakel voor een jaarlijkse huurprijs van
2.500,00 euro, jaarlijks indexeerbaar.
BESTUUR PERSONEEL
7.

Regulariserende aanstelling van een jobstudent zorgkundige

De regulariserende aanstelling van een voltijds jobstudent zorgkundige in het woonzorgcentrum
Scheldekant op 1, 8 en 9 juni 2019 wordt goedgekeurd.
8.

Aanstelling van 1 voltijds zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Akkoord met de aanstelling van een voltijds zorgkundige voor de woonzorgcentra met een
vervangingsovereenkomst met ingang van 11 juni 2019.
9.

Kennisname van de kandidaturen voor de selectie 0,5 VTE Technisch Assistent (D1-D3)
(SINE)

Het bureau neemt kennis van de lijst van kandidaten die mogen deelnemen aan het aanwervingsexamen
voor de functie van technisch assistent.
10. Aanstelling jobstudenten zorgkundige zomer 2019

Akkoord met de aanstelling van 2 jobstudenten zorgkundige van 15 tot en met 28 juli in
woonzorgcentrum Scheldekant.
11. Ouderschapsverlof en medische bijstand : uitbreiding 1/10 de ouderschapsverlof en
versoepeling opname.
Het vast burau gaat akkoord met de toekenning van 1/10de ouderschapsverlof én een versoepeling van
opname van verlof in het kader van medische bijstand en het ouderschapsverlof, volgens de bepalingen
van het Koninklijk Besluit van 5 mei 2019.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 8 juli 2019.

