STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 20 APRIL 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

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
1.

Reglement boodschappendienst woonzorgcentrum

Goedkeuring van het reglement voor de boodschappendienst van de woonzorgcentra van het OCMW,
opgericht voor de bewoners die door de coronamaatregelen het woonzorgcentrum niet kunnen of mogen
verlaten.
2.

Opmaak meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde timing voor de opmaak van de
meerjarenplanaanpassing nr. 1 2020-2025. De meerjarenplanaanpassing wordt in juni voor goedkeuring
aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd.
3.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 24.969,94 euro.
4.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 50.392,96 euro en 2.598,64
euro.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
5.

Evaluatie afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2019

Het vast bureau neemt kennis van en gaat akkoord met de evaluatie van de afsprakennota in het kader van
de ondersteuning van lokale netwerken voor de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede in 2019.
Het gaat over participatieprojecten op vlak van cultuur, jeugd en sport.
6.

Proces verbaal BCSD 02/04/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst op 2 april 2020. Deze informatie is strikt vertrouwelijk voor de leden van het Vast
Bureau.
WOONZORGCENTRUM
7.

Kostprijs maaltijden aan huis in GAW Leupeheem.

Het vast bureau gaat ermee akkoord 3,- euro/maaltijd aan te rekenen aan de bewoners van GAW
Leupeheem die door de coronamaatregelen niet meer in restaurant De Pelikaan van het OCMW kunnen
gaan eten en maaltijden aan huis krijgen geleverd door een bedrijf dat 6,90 euro/maaltijd aanrekent.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 4 mei 2020.

