
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019 OM 17.30 UUR

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

Verontschuldigd: Stefaan Vercamer: lid

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Toekennen van een thesaurievoorschot aan Aurora AV.

Het vast bureau gaat akkoord met het toekennen van een bijkomend tijdelijk thesaurievoorschot van 
400.000,- euro aan Aurora AV.

2. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 13.277,69 euro.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 718.762,25 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. PV-installatie Sociaal Huis, woonzorgcentrum Meerspoort en woonzorgcentrum Scheldekant

Het vast bureau stemt in met de plaatsing van zonnepanelen op de gebouwen Sociaal 
Huis/woonzorgcentrum Meerspoort en woonzorgcentrum Scheldekant. De zonnepanelen worden 
aangekocht via een aankoopcentrale (Fluvius of VEB).

5. Vervanging (levering en installatie) van defecte alarmserver voor zorg- en technische 
oproepen, vervanging van het telefoonpark van woonzorgcentrum Meerspoort, fusie van de 
telefonie voor professionele doeleinden van woonzorgcentrum Meerspoort en Sociaal Huis en 
het aangaan van onderhoudscontract voor deze installaties. Goedkeuring gunning.

Het dossier wordt voor een week uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

6. Aanstellen van een halftijds housekeeper (E1-E3) met een vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een halftijdse housekeeper met een vervangingsovereenkomst met 
ingang van 5 augustus 2019.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

7. Verlenging ter bede stellingen: 4 appartementen Weversstraat tussen SHM en OCMW 
Oudenaarde.

Akkoord met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het OCMW en de sociale 
huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen voor de huur van 4 appartementen in de Weversstraat van 1 
juli tot en met 31 december 2019.

8. Kennisgeving notulen BCSD

Het vast bureau neemt kennis van de notulen van de vergadering van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst op 18 juli 2019.



DIENST PATRIMONIUM

9. Openbare verpachting van het jachtrecht - Toewijs

Het vast bureau keurt de toewijzing van de verpachting van het jachtrecht op diverse landgoederen van 
het OCMW goed, opgedeeld in 25 verschillende loten. Het jachtrecht wordt verpacht voor de duur van 9 
jaar met ingang van 1 september 2019.

10. Verkopen van bouwgronden te Oudenaarde-Eine (Fietelstraat/Omloop).

Het dossier wordt uitgesteld.

11. Klacht bij het ABB i.v.m. recht van uitweg bij verkoop kavel in Anzegem.

Het vast bureau neemt kennis van een klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van het 
verkrijgen van een recht op uitweg n.a.v. de verkoop van een kavel in Anzegem, eigendom van het 
OCMW.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 13 augustus 2019.


