
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN DINSDAG 14 APRIL 2020 OM 8.30 UUR

Aanwezig: Marnic De Meulemeester: burgemeester;
Stefaan Vercamer, John Adam, Peter Simoens, Sybille De Vos, Carine Portois, 
Mathieu Mas: leden;
Luc Vanquickenborne: algemeen directeur

Verontschuldigd: Bart Dossche: lid

SECRETARIAAT

1. Agenda raad voor maatschappelijk welzijn op 27 april 2020.

Het vast bureau stelt de agenda vast voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 
april 2020. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 14 april 2020 zal de vergadering via een 
videoconferentie georganiseerd worden.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

2. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 19.640,39 euro.

3. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 49.370,55 euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

4. Verlengen van diverse onderhoudscontracten ten behoeve van de diverse diensten van het 
OCMW.

Goedkeuring van de verlenging voor 2020 van diverse onderhoudscontracten van installaties, toestellen 
en apparatuur ten behoeve van de diverse diensten van het OCMW.

5. Verlengen van diverse contracten ten behoeve van de diverse diensten van het OCMW.

Goedkeuring van de verlenging in 2020 van diverse contracten ten behoeve van de OCMW-diensten in 
afwachting dat gezamenlijke aanbestedingsdossiers opgesteld worden voor de stad en het OCMW samen.

6. Gerechtsexpertise, Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde, 
OCMW vs. Alg. Bouwonderneming Marcel Everaert-Cooreman - kennisname van het 
voorverslag bis d.d. 02/04/2020.

Het vast bureau neemt kennis van het voorverslag bis d.d. 02/04/2020, opgesteld door een 
gerechtsdeskundige ingenieur in de zaak OCMW versus Algemene Bouwonderneming Everaert - 
Cooreman NV betreffende de bouwwerken voor de woonzorgcentra van het OCMW en de bejaardenflats 
van de Sociale Huisvestingsmaatschappij.

BESTUUR PERSONEEL

7. Regularisatie van aanstelling van een jobstudent logistiek medewerker

Het vast bureau keurt de regularisatie goed van de aanstelling van diverse jobstudenten die tijdens de 
drukke coronatijden in de loop van de maand maart ingeschakeld werden in de woonzorgcentra van het 
OCMW.



BESTUUR SOCIALE ZAKEN

8. Goedkeuring van het vernieuwde convenant met het CAW betreffende preventieve 
woonbegeleiding

Goedkeuring van de vernieuwde overeenkomst met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-
Vlaanderen betreffende woonbegeleiding in het kader van preventie van uithuiszettingen op de privé-
huurmarkt.

9. Coronacrisis voor kwetsbare doelgroep

Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van Creaboxen voor OK-pasgezinnen met kinderen tussen 
2 en 12 jaar en met de ondersteuning van OK-pasgezinnen via een extra waardebon van 25,- 
euro/gezinslid ten laste. Het dossier wordt op 27 april voorgelegd aan de gemeenteraad.

10. Proces verbaal BCSD 12/03/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst op 12 maart 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast 
Bureau.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 27 april 2020.


