STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 3 FEBRUARI 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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 24.525,00 euro.
2.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 75.594,89 euro,
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
3.

Uitbating van de centrale keuken van het OCMW en het voorzien van de catering voor de
diverse diensten van het OCMW - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het vast bureau keurt de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen goed in het aanbestedingsdossier
'Uitbating van de centrale keuken van het OCMW en het voorzien van de catering voor diverse OCMWdiensten'. De opdracht geldt voor een termijn van 10 jaar.
BESTUUR PERSONEEL
4.

Aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Goedkeuring van de aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur met ingang van 4 februari 2020.
5.

Regularisatie van aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker

Goedkeuring regularisatie van de aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker op diverse data in
de woonzorgcentra.
6.

Regularisatie van aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Goedkeuring regularisatie van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige op 1 februari 2020 in de
woonzorgcentra.
7.

Besluit van de algemeen directeur inzake het dagelijks personeelsbeheer dd. 30.01.2020.

Het vast bureau neemt kennis van het besluit van de algemeen directeur dd. 31 januari 2020 met niettoekenning van onbetaald verlof aan een administratief personeelslid.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

Evaluatie jeugdopbouwwerker Oudenaarde periode september-december 2019

Het vast bureau neemt kennis van het evaluatierapport september 2019-31 december 2019 van de
Oudenaardse jeugdopbouwwerker opgemaakt door Uit De Marge.

WOONZORGCENTRUM
9.

Dossier medische voeding en sondevoeding : goedkeuren tot aansluiten op het dossier van
Koopkoepel

Het vast bureau beslist met ingang van februari 2020 een beroep te doen op de samenaankoopcentrale
Koopkoepel voor de levering van orale medische bijvoeding en sondevoeding voor de residenten van de
woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant.
DIENST PATRIMONIUM
10. Opzegging gebruiksovereenkomst O.V.O. vzw
Het vast bureau neemt kennis van en gaat akkoord met de opzeg door de Oudenaardse Vereniging van
Omnipractici vzw van de gebruiksovereenkomst van een lokaal in het Sociaal Huis aan de Meerspoort.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 17 februari 2020.

