STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 16 MAART 2020 OM 18.15 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Bart Dossche, Sybille De Vos, Carine Portois,
Mathieu Mas: leden
Geert De Meyer: adjunct-agemeen directeur
Peter Simoens: lid;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

SECRETARIAAT
1.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn 30 maart 2020.

In het kader van de coronacrisis besliste het vast bureau de vergadering van de raad voor maatschappelijk
op 30 maart 2020 af te gelasten.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 45.601,60 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 191.092,31 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
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 2 Zorgkundigen Nachtzorg (80%) (C1-C2) met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur

Aanstelling van twee zorgkundigen nachtzorg met een arbeidsovereenkomst van 80% voor onbepaalde
duur van zodra betrokkenen beschikbaar zijn.
6.

Vacant verklaren van een Zorgkundige - Interne nachtzorg (C1-C2) via de procedure van
interne mobiliteit

Goedkeuring van de vacant verklaring van de functie van zorgkundige voor de interne nachtzorg in
contractueel dienstverband met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
7.

Aanstelling van een administratief medewerker (C1-C3) voor bepaalde duur

Aanstelling van een deeltijds administratief medewerker (80%) met een arbeidsovereenkomst van
bepaalde duur met ingang van 1 april 2020 als tijdelijke vervanging van een medewerkster met
zwangerschapsverlof.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
8.

Sociale Kruidenier - betaalbaar stellen van facturen van Colruyt

Akkoord met de betaling van facturen van Colruyt voor de aankoop van producten voor de Sociale
kruidenier De Kaba in afwachting van de opstart van een overheidsopdracht door de aankoopdienst van
stad en OCMW.

DIENST PATRIMONIUM
9.

Kennis nemen van de pachtoverdracht van een perceel grond te Oudenaarde-Mater.

Het vast bureau neemt kennis.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 30 maart 2020.

