
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 14 OKTOBER 2019 OM 16.30 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 INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

1. Aanstelling van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - bestek nr 
D60422019. Goedkeuren lastvoorwaarden en gunningswijze.

Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: goedkeuren van het 
aanbestedingsdossier met de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

2. Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst " ter beschikkingstellen lokalen en accommodatie " 
in het Sociaal Huis ten behoeve van de externe arbeidskundige dienst - stad en OCMW.

Goedkeuren van de ontwerpovereenkomst voor het ter beschikking stellen van lokalen en accommodatie 
in het Sociaal Huis ten behoeve van de externe dienst voor preventie en bescherming van de stad en het 
OCMW.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen en ten bedrage van 2.477,43 euro.

4. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 911,85 euro en 257.713,25 
euro.

BESTUUR PERSONEEL

5. Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een verpleegkundige (C3-C4)

Het vast bureau neemt kennis van het ontslag ingediend door een verpleegkundige. De 
arbeidsovereenkomst eindigt op 22 december 2019 na de opzegperiode van 6 weken.

6. Vaststellen disponibiliteit en disponibiliteitsvergoeding.

Het vast bureau stelt de disponibiliteitperiode en -vergoeding van een statutair zorgkundige vast.

7. Aanstelling van een halftijds Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige met een vervangingsovereenkomst ter vervanging 
van zorgkundigen die om medische redenen langdurig afwezig zijn.

8. Arbeidsongeval. Weigering.

Een ongeval dat een personeelslid overkwam, wordt door het vast bureau niet als arbeidsongeval erkend.

9. Intrekking dossier aanstellingen onbepaalde duur dd. 16 september 2019.

Het dossier werd uitgesteld.



10. Interne verschuiving Zorgkundigen van WZC naar CVD

Het vast bureau gaat ermee akkoord dat 2 zorgkundigen met ingang van 1 november 2019 tewerkgesteld 
worden in het nieuwe op te starten Centrum voor Dagverzorging. Het gaat over zorgkundigen die 
momenteel in de woonzorgcentra tewerkgesteld zijn.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

11. Samenwerkingsovereenkomst met VZW Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen

Goedkeuring van het ter beschikking stellen van een lokaal in het Sociaal Huis ten behoeve van de vzw 
Dienst Ondersteuningsplan, die mensen helpt hun weg te vinden in het ondersteuningsaanbod van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Met het VAPH wordt een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

12. Team activering: art. 60 §7 privé 

Het vast bureau gaat ermee akkoord in te zetten op tewerkstelling van mensen in privé-bedrijven via art. 
60 § 7 van de organieke wet betreffende de OCMW's.

13. Proces Verbaal BCSD 19/09/2019

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale dienst op 19 september 2019. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het vast 
bureau.

DIENST PATRIMONIUM

14. Klacht i.v.m. recht van uitweg bij verkoop kavel

Het vast bureau neemt kennis van de antwoordbrief aan het Agentschap Binnenlands Bestuur naar 
aanleiding van een klacht i.v.m. het recht van uitweg bij verkoop door het OCMW van een kavel in de 
gemeente Anzegem.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 28 oktober 2019.


