
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 OM 17.30 UUR

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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

1. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 5.228,28 euro en 1.522,96 euro.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 885.541,79 euro.

BESTUUR PERSONEEL

3. Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een jurist-schuldbemiddelaar (A1a-A3a)

Het vast bureau neemt kennis van het ontslag met ingang van 19 september, ingediend door een jurist-
bemiddelaar.

4. Aanstelling van verpleegkundigen (C3-C4) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

De aanstelling van 3 voltijds verpleegkundigen (C3-C4) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur wordt goedgekeurd.

5. Aanstelling van 2 zorgkundigen (C1-C2) met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
en 4 zorgkundigen met vervangingsovereenkomsten

Goedkeuring van de aanstelling van 2 zorgkundigen (C1-C2) met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur en 4 zorgkundigen met vervangingsovereenkomsten.

6. Aanstelling van een jobstudent kinesitherapie (BV1-BV3) 

Goedkeuring van de aanstelling van een voltijds jobstudent kinesitherapie (BV1-BV3) in de 
woonzorgcentra van het OCMW van 27 augustus t.e.m. 30 september 2019.

7. Aanstellen advocaat.

Het vast bureau keurt de aanstelling van een advocaat goed om de belangen van het OCMW te vrijwaren 
in de zaak van een ontslagen personeelslid.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Nood aan bijkomende plaatsen LOI in Oudenaarde?

Het dossier werd uitgesteld.

9. Verlenging samenwerkingsovereenkomst één euro maaltijden met scholen basisonderwijs in 
Oudenaarde

Het vast bureau keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Oudenaardse basisscholen goed in 
het kader van het project 'gezonde en betaalbare maaltijden' voor de periode 1 september 2019-30 juni 
2025.



10. Proces verbaal BCSD 8 augustus 2019

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst op 8 augustus 2019.

DIENST PATRIMONIUM

11. Ruilen van landbouwgronden te Oudenaarde - Eine (Marollestraat)

Het vast bureau gaat akkoord met het ruilen van een perceel landbouwgrond van het OCMW aan de 
Marollestraat in Eine met een particulier.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 2 septyember 2019.


