
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019 OM 18.30 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 1.723,24 euro

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 15.107,03 euro en 1.252,16 
euro.

BESTUUR PERSONEEL

3. Definitief vaststellen van het invaliditeitspercentage, ingevolge een arbeidsongeval dd 13 maart 
2019 

Het vast bureau keurt de vaststelling van het invaliditeitspercentage van 0% van een personeelslid goed 
ingevolge een arbeidsongeval op 13 maart 2019.

4. Definitief vaststellen van het invaliditeitspercentage, ingevolge een arbeidsongeval dd 18 
februari 2019 

Het vast bureau keurt de vaststelling van het invaliditeitspercentage van 0% van een personeelslid goed 
ingevolge een arbeidsongeval op 18 februari 2019.

5. Aanstelling van een halftijds administratief medewerker (C1-C3) met 
vervangingsovereenkomst

Akkoord met de tijdelijke aanstelling van een halftijds administratief medewerker ter vervanging van een 
ziek personeelslid.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

6. Uitbreiding LOI

Het vast bureau gaat akkoord om de LOI-werking (Lokale en Individuele Opvangplaatsen) uit te breiden 
op vraag van Fedasil (brief 02/08/2019) met een capaciteit van 4 gezinsplaatsen voor een koppel met 2 
kinderen.

DIENST PATRIMONIUM

7. Verkopen van een landeigendommen te Maarkedal-Nukerke (Wolvestraat).

Het vast bureau gaat er mee akkoord om onroerende eigendommen van het OCMW in Nukerke 
onderhands te verkopen tegen 76.000,00 euro indien ook mede-eigenaar kerkfabriek Onze-Lieve*Vrouw 
Geboorte Pamele dit bod aanvaardt.

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

Het vast bureau beslist nog niet over te gaan tot de verkoop van bouwgronden aan de Fietelstraat/Omloop 
in Eine.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 16 september 2019.


