
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 9 MAART 2020 OM 17.45 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 68.464,23 euro.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 78.402,67 euro en 79.692,72 
euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

3. Huur en onderhoud van plat linnen en onderhoud van de bewonerswas ten behoeve van de 
WZCa Meerspoort en Scheldekant – intekenen op raamovereenkomst, gesloten door 
aankoopcentrale Creat. 

Het vast bureau beslist in te stappen in het raamakkoord 'Huur en onderhoud van plat linnen en 
onderhoud van de bewonerswas' ten behoeve van de residenten van de woonzorgcentra, aangegaan door 
Creat en gegund aan CleanLease nv voor de duur van 4 jaar.

4. Opdracht ‘Levering van geneesmiddelen en (para)farmaceutische producten/specialiteiten 
voor de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant’ – verlenging opdracht.

Het dossier werd uitgesteld.

BESTUUR PERSONEEL

5. Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst

Er wordt een voltijds zorgkundige aangesteld met een vervangingsovereenkomst ter vervanging van 2 
deeltijds zorgkundigen, afwezig wegens ziekte.

6. Aanstelling van een Zorgkundige (C1-C2) met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Er wordt een zorgkundige aangesteld met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met ingang van 
16 maart 2020.

7. Goedkeuren kandidaten Zorgkundige Nachtzorg (C1-C2)

Het vast bureau neemt kennis van en keurt de lijst goed van de kandidaten die worden toegelaten tot het 
aanwervingsexamen voor de functie van zorgkundige nachtzorg.

8. Regularisatie van aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Het vast bureau keurt de regularisatie goed van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige op 7 maart 
2020 in het woonzorgcentrum Scheldekant.

9. Aanstelling van een jobstudent zorgkundige

Goedkeuring van de aanstelling van een jobstudent zorgkundige op 14, 15, 21 en 28 maart 2020 in het 
woonzorgcentrum Scheldekant.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

10. Proces Verbaal BCSD 20/02/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst op 20 februari 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau. 

DIENST PATRIMONIUM

11. Uitvoeren verhardingswerken toegangsweg Sparrenstraat te Zulte-Machelen. Goedkeuring.

Het vast bureau gaat akkoord met het uitvoeren van verhardingswerken op de toegangsweg naar een 
particuliere eigendom aan de Sparrenstraat in Zulte-Machelen. De weg is eigendom van het OCMW. De 
kosten van de werken worden gedragen door de particuliere aanvrager.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 23 maart 2020.


