
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG, 21 OKTOBER 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

SECRETARIAAT

1. Agenda OCMW-raad 4 november 2019.

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de OCMW-raad op maandag 4 november 2019.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 4.447,94 euro.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 31.901,40 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. Porselein, glaswerk, bestek en klein keukenmateriaal - Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning van de levering van porselein, glaswerk, bestek en klein keukenmateriaal 
voor het dienstencentrum De Vesting en de woonzorgcentra.

5. Stand van zaken ivm de rechstzaak OCMW vs Everaert-Cooreman en de lopende 
gerechtsexpertise via Abesim

Het vast bureau neemt kennis van de stand van zaken in de rechtszaak tussen het OCMW en een 
aannemersbedrijf n.a.v. de bouw van 2 woonzorgcentra en de lopende gerechtsexpertise via Abesim.

BESTUUR PERSONEEL

6. Arbeidsongeval. Bepalen rente.

Er wordt geen rente toegekend n.a.v. het arbeidsongeval van een personeelslid omdat er geen blijvende 
arbeidsongeschiktheid werd vastgesteld.

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

Het dossier 'aanstellingen van administratieve medewerkers' dat op 16 september 2019 door het vast 
bureau werd goedgekeurd, wordt ingetrokken wegens een materiële fout.

8. Aanstelling onbepaalde duur.

Aanstelling voor onbepaalde duur van een administratief medewerker.

WOONZORGCENTRUM

9. Goedkeuren van de Interne afsprakennota en de Opnameovereenkomst voor het Centrum 
voor Dagverzorging.

De interne afsprakennota en de opnameovereenkomst voor het nieuwe Centrum voor Dagverzorging 
worden door het vast bureau goedgekeurd.



DIENST PATRIMONIUM

10. Verkopen van gronden te Mullem en Heurne

Het vast bureau gaat akkoord met de verkoop van 2 loten bouwgrond. De gebruiksovereenkomst met de 
vzw AgriBents, die de percelen gebruik ter gelegenheid van de Werktuigendagen wordt heronderhandeld.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 4 november 2019.


