STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 2 MAART 2020 OM 17.10 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.

Arbeidsongevallen en blijvende ongeschiktheidsvergoedingen van ziekenhuispersoneelsleden
betaald door het OCMW.

Goedkeuring van de verdere uitbetaling door het OCMW van blijvende
arbeidsongeschiktheidsvergoedingen aan ziekenhuispersoneel als gevolg van een arbeidsongeval.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 3.296,56 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 429.646,13 euro.
4.

Kastoestand d.d. 31/01/2020

Het vast bureau neemt kennis van de kastoestand van het OCMW op datum van 31 januari 2020 met een
globaal saldo van de rekeningen van de klasse 2 ten bedrage van 1.885.801,36 euro
BESTUUR PERSONEEL
5.

Aanstelling van een logistiek assistent (E1-E3) voor bepaalde duur

Goedkeuring van de aanstelling van een logistiek assistent met een voltijdse overeenkomst van bepaalde
duur met ingang van 3 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020.
6.

Regularisatie van aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker

Het vast bureau keurt de regularisatie goed van de aanstelling van een jobstudent logistiek op 28 februari
2020 in woonzorgcentrum Scheldekant.
7.

Aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige in het woonzorgcentrum Scheldekant op
8, 22 en 29 maart 2020.
8.

Risicoanalyse WZC's

Het vast bureau neemt kennis van de risicoanalyses in de woonzorgcentra en gaat akkoord met de te
ondernemen acties.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
9.

Goedkeuren tarieven dienstverlening afdeling Mens - periode 1 januari 2020 -2025

Goedkeuring van de tarieven van de dienstverlening door de afdeling Mens van het OCMW voor de
periode 2020-2025. Het gaat onder meer over de tarieven in het sociaal restaurant De Pelikaan, bij de
sociale kruidenier, deelname aan activiteiten van OK Swaree, drankprijzen in de lokale dienstencentra en
drankautomaten, ...

WOONZORGCENTRUM
10. Overzicht van de contracten waarvoor is aangesloten bij Koopkoepel met de raming van de
bedragen voor 2020
Het vast bureau keurt de lijst van overeenkomsten met de Koopkoepel goed en de daarmee gepaard
gaande raming van de kostprijzen in 2020.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 16 maart 2020.

