STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 27 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 VEILIGHEID
1.

Intern noodplan woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant.

Het vast bureau gaat akkoord met het door de nood- en preventieambtenaar voorgestelde intern noodplan
voor de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant. Alle voorgestelde maatregelen moeten prioritair
worden uitgevoerd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 57.327,99 euro.
BESTUUR PERSONEEL
3.

Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige met een vervangingsovereenkomst ter vervanging
van afwezige zorgkundigen om medische redenen. De aanstelling geldt tot het einde van de afwezigheid
van de betrokkenen.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
4.

Uitbreiding proefproject Nederlands op de werkvloer door middel van extra budget SEVA

Goedkeuring van de aanvraag tot uitbreiding van het proefproject 'Nederlands op de werkvloer' dat i.s.m.
met KOPA in april 2019 werd opgestart. SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen) kent voor de
uitbreiding van de trajecten taalcoaching een subsidiebedrag van 1.800,- euro toe.
5.

Proces Verbaal BCSD 19/12/2019

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale dienst op 19 december 2019. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast
Bureau.
DIENST PATRIMONIUM
6.

Aanvraag gebruik kapel

Het vast bureau gaat akkoord met het gratis gebruik van de kapel en de pandgang van het oud-hospitaal
door de dienst cultuur van de stad voor de organisatie van de tentoonstelling 'Kunst rond Koers' van 1
maart t.e.m. 15 april 2020 met werk van Rudi De Bie.
7.

Verkopen van een perceeltje landbouwgrond te Heurne (Axelwalle)

Het vast bureau beslist niet in te gaan op de vraag van particulieren om een perceeltje grond in Axelwalle
in Heurne, eigendom van het OCMW, te verkopen.

8.

Hernieuwen toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest en het OCMW voor de toekenning
van een subsidie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers voor de
periode 2021-2023.

Het vast bureau gaat akkoord met het hernieuwen van het toetredingscontract tussen het Vlaamse Gewest
en het OCMW voor de toekenning van een subsidie voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door
doelgroepwerknemers voor de periode 2021-2023.
9.

Pachtopzegging grond Volkegem.

Het vast bureau gaat ermee akkoord dat de erfgenamen van een overleden pachter met ingang van 1
januari 2021 afzien van hun pachtrecht op een perceel OCMW-grond in Volkegem. Gezien de nabijheid
van het Volkegembos en de bestemming van de grond in kwestie als natuurgebied, kan het perceel i.s.m.
de stedelijke milieudienst in die zin ontwikkeld worden.
10. Aanvraag tot pachtoverdracht van landbouwgronden in Eine: voorstellen van de
mogelijkheden tot beslissing.
Het vast bureau gaat akkoord met de pachtoverdracht van OCMW-landbouwgronden langs Herlegem in
Eine. De strook met twee loten bouwgrond zal worden verkocht.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 10 februari 2020.

