
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 27 APRIL 2020 OM 17.20 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 62.671,23 euro.

2. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 1.566.719,69 euro en 5.679,96 
euro.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP

3. Levering van elektriciteit en aardgas - aansluiting bij aankoopcentrale Vlaams Energie-bedrijf 
nv en goedkeuren van de specifieke overeenkomsten met het Vlaams Energie-bedrijf nv.

Goedkeuring van de aansluiting bij de aankoopcentrale van het Vlaams Energie-bedrijf nv en van de 
specifieke overeenkomsten ter zake in het kader van de leveringen van gas en elektriciteit.

4. Leveren en plaatsen van TV's en ophangbeugels  - Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning in het aanbestedingsdossier leveren en plaatsen van TV's en ophangbeugels 
ten behoeve van onder meer de woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant.

BESTUUR PERSONEEL

5. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 1.

Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

6. Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een Deskundige Maatschappelijk Werker 
(B1-B3)

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 1 juni 2020 van een 
deskundige maatschappelijk werker.

7. Kennisnemen en aanvaarden van het ontslag van een Technisch Assistent - Hulpkok (E1-E3)

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 1 juli 2020 van een technisch 
assistent.

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

Goedkeuring van de aanstelling met ingang van 29 april 2020 van een zorgkundige met  
vervangingsovereenkomst ter vervanging van een langdurig afwezig zorgkundige wegens ziekte.

9. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 3.

Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

10. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 2.



Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

11. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 4.

Bepalen van de rente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid. Aangezien het ongeval geen 
aanleiding geeft tot blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt geen rente toegekend.

12. Ontslag van een personeelslid van de klusjesdienst. 

Het vast bureau neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 22 mei 2020 van een technisch 
medewerker bij de klusjesdienst.

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

Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige met voltijdse vervangingsovereenkomst ter 
vervanging van een langdurig afwezig zorgkundige wegens ziekte.

14. Arbeidsongeval. Bepalen rente. Dossier nr 5.

Bepalen van de jaarrente ingevolge een arbeidsongeval van een personeelslid met blijvende 
arbeidsongeschikthei tot gevolg, medisch vastgesteld op 4%.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

15. Voorstellen Coronacrisis voor kwetsbare doelgroep - deel 2

Goedkeuring van de extra koopkrachtondersteuning van houders van een OK-pas door de toekenning van 
25% korting bij de aankoop van producten bij de Sociale Kruidenier vanaf 11 mei t.e.m. 30 september 
2020.

16. Aankoop laptops voor thuisonderwijs en handgel voor de Oudenaardse scholen.

Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van 25 laptops voor thuisonderwijs en met de eenmalige 
aankoop van handgels en ontsmettingsmiddelen voor de scholen met vestigingsplaats in Oudenaarde.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 11 mei 2020.


