STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 13 JANUARI 2020 OM 17.15 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 27 januari 2020.

Vaststelling van de agenda voor de vergadering van de OCMW-raad op maandag 27 januari 2020.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 1.986,50 euro en 5.114,53 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
3.

Levering van dranken 2020 - Stad en OCMW oudenaarde - Goedkeuring gunning

Het dossier werd uitgesteld.
BESTUUR PERSONEEL
4.

Vaststellen disponibiliteit en disponibiliteitsvergoeding.

Het vast bureau stelt de disponibiliteitperiode en -vergoeding van een statutair diensthoofd vast.
5.

Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een zorgkundige (C1-C2)

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 15 maart 2020 van een
zorgkundige.
6.

Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst ter vervanging van een
zorgkundige, afwezig wegens zwangerschap.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
7.

Vraag van OCMW Geraardsbergen tot toetreding tot de Regionale Dienst voor
Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen.

Het vast bureau gaat in op de vraag van het OCMW van Geraardsbergen om met ingang van 1 juli 2020
toe te treden tot de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Vlaamse Ardennen. Er wordt een
samenwerkingsovereenkomst in die zin afgesloten.
8.

Uitbreiding samenwerkingsovereenkomst één euro maaltijden in secundaire scholen

Het vast bureau gaat ermee akkoord het bestaande project van één-euro-maaltijden, dat sedert 1 juni 2016
in de Oudenaardse basisscholen loopt, uit te breiden naar de secundaire scholen. Er wordt een
samenwerkingsovereenkomst met de secundaire scholen afgesloten voor de periode 2020-2025.

9.

Verlenging ter bede stellingen: 2 appartementen Weverstraat tussen SHM en OCMW
Oudenaarde

De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW en de Sociale Huisvestingsmaatschappij
Vlaamse Ardennen voor het tijdelijk ter beschikking stellen van appartementen voor verhuur door het
OCMW in het kader van het woonbegeleidingsproject, wordt verlengd tot 31 december 2020.
WOONZORGCENTRUM
10. Aanvraag erkenning voor de toegekende bijkomende woongelegenheid woonzorgcentrum met
bijkomende erkenning.
Er wordt bij het Agentschap Zorg en Gezondheid een erkenning voor één bijkomende woongelegenheid
woonzorgcentrum met bijkomende erkenning aangevraagd met ingang van 1 april 2020 voor het
Woonzorgcentrum Meerspoort.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 27 januari 2020.

