STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 20 JANUARI 2020 OM 17.00 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 23.317,85 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
2.

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

Het vast bureau keurt de gunning van de levering van dranken tijdens het jaar 2020 aan diverse stads- en
OCMW-diensten goed.
BESTUUR PERSONEEL
3.

Aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige in het woonzorgcentrum Scheldekant op
12 en 26 januari 2020.
4.

Aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige in het woonzorgcentrum Scheldekant op
18 en 25 januari 2020.
5.

Aanstelling van verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Goedkeuring van de aanstelling van twee verpleegkundigen met een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde duur.
6.

Aanstelling van een zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst.

Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige (C1-C2) met een vervangingsovereenkomst met
ingang van 21 januari 2020 tot het einde van de arbeidsongeschiktheid van een zorgkundige.
7.

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

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag ingediend door een halftijds zorgkundige met
ingang van 12 januari 2020.
8.

Dading.

Goedkeuring van de dading met een personeelslid naar aanleiding van het ontslag van betrokkene.
DIENST PATRIMONIUM
9.

Gronden te Mullem - Gebruiksovereenkomst

Het vast bureau gaat akkoord met de verlenging van de gebruiksovereenkomst met de vzw AgriBevents
voor de OCMW-gronden te Mullem in Mullem die door de vzw worden gebruikt tijdens de organisatie
van de Werktuigendagen. Het vast bureau legt eveneens het bedrag van de gebruiksvergoeding vast.

10. Verkoop gronden te Anzegem
Het vast bureau gaat ermee akkoord dat het administratief dossier voor de openbare verkoop van OCMWgronden in Anzegem wordt opgestart.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 3 februari 2020.

