STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 18 NOVEMBER 2019 OM 16.30 UUR
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Verslag van de vergadering van de algemene vergadering van Aurora AV op 25 juni 2019.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Aurora AV op 25 juni
2019.
2.

Agenda voor de algemene vergadering van Aurora AV op 19 november 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de agenda voor de algemene vergadering van Aurora AV op 19
november 2019.
3.

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Aurora AV op 25 juni 2019.

Het vast bureau neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Aurora AV
op 25 juni 2019.
4.

Agenda voor de vergadering van de raad van bestuur van Aurora AV op 19 november 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de agenda voor de vergadering van de raad van bestuur van Aurora AV
op 19 november 2019.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
5.

BBC oninbare posten

Het vast bureau keurt de lijst met oninbare facturen goed.
6.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 46,40 euro en 10,00 euro.
7.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 39.789,95 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
8.

Software voor de Sociale dienst - Goedkeuring gunning

Het vast bureau keurt de gunning van de levering, installatie en onderhoud van software voor de sociale
dienst van het OCMW goed aan de firma CEVI nv voor een bedrag van 146.167,23 euro, BTW en
opleiding inclusief.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
9.

Administratieve herziening intern reglement tegemoetkoming huur

Goedkeuring van de actualisering van het intern reglement voor toekenning van financiële steun als
tegemoetkoming in de huur, aangepast aan het soortgelijke besluit van de Vlaamse Regering.

DIENST PATRIMONIUM
10. Verkopen van 2 percelen bouwgrond en een ingesloten perceel weiland te Anzegem
(Kalkstraat). Goedkeuren schattingsverslag.
Goedkeuring van het schattingsverslag door een landmeter-expert in het kader van de verkoop van 2
percelen bouwgrond en een ingesloten perceel weiland te Anzegem (Kalkstraat), eigendom van het
OCMW.
11. Verkopen van 2 percelen bouwgrond en een ingesloten perceel weiland te Anzegem
(Kalkstraat). Aanstellen notaris.
Goedkeuring van de aanstelling van een notaris in het kader van de verkoop van 2 percelen bouwgrond en
een ingesloten perceel weiland te Anzegem (Kalkstraat), eigendom van het OCMW.
12. Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
Akkoord met de samenwerkingsovereenkomst met de VZW Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
voor het gratis gebruik van een lokaal in het Sociaal Huis. De vzw biedt ondersteuning aan mensen die
hun weg zoeken in het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
13. Fototentoonstelling SHM Vlaamse Ardennen
Het vast bureau neemt kennis van de fototentoonstelling die door de SHM Vlaamse Ardennen
georganiseerd wordt in het Sociaal Huis van eind november tot half december. De SHM wil met deze
tentoonstelling op verschillende locaties binnen hun werkingsgebied de werking beter bekend maken bij
de brede bevolking in het algemeen en specifiek bij het doelpubliek. In dit kader wordt er, in
samenwerking met het LDC de Vesting, op 3 december een infonamiddag georganiseerd.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 2 december 2019.
Op last
Algemeen directeur

De Burgemeester

