STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN
MAANDAG 4 MEI 2020 OM 16.40 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP
1.

Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en ocmwgebouwen - bestek nr
D23502016. Bekrachtigen van de collegebeslissing dd° 9 december 2019 houdende de
goedkeuring voor herhalingsopdracht dienstjaar 2020

Goedkeuring van het aanbestedingsdossier 'Reinigen van ruiten en andere oppervlakten van stads- en
OCMW-gebouwen tijdens het dienstjaar 2020'. Bekrachtigen van de collegebeslissing van 9 december
2019 met de goedkeuring voor een herhalingsopdracht.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 65.497,96 euro.
3.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 102.713,94 euro.
BESTUUR PERSONEEL
4.

Vervangingen Sociale Dienst

Goedkeuring van de aanstelling van administratieve medewerkers bij de sociale dienst van het OCMW ter
vervanging van tijdelijk afwezige medewerkers wegens ziekte of zwangerschapsverlof en ter vervanging
van een ontslagnemend medewerker.
5.

Aanstellen van een waarnemende personeelsconsulente B1 voor de duur van afwezigheid
titularis.

Goedkeuring van de uitbetaling van een waarnemingstoelage aan een waarnemend personeelsconsulent
gedurende de afwezigheid van de titularis omwille van zwangerschapsverlof.
6.

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

Goedkeuring van de aanstelling met ingang van 1 mei 2020 van een zorgkundige met een
vervangingsovereenkomst ter vervanging van een langdurig afwezig zorgkundige wegens ziekte.
BESTUUR SOCIALE ZAKEN
7.

Proces Verbaal BCSD 23/04/2020

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale dienst op 23/04/2020. 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 18 mei 2020..

