
STAD OUDENAARDE

BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN 
ZITTING VAN MAANDAG 18 MEI 2020 OM 17.40 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

SECRETARIAAT

1. Vonnis Rechtbank van eerste Aanleg dd. 21 april 2020 in de zaak Auroraziekenhuis AV vs. 
stad en OCMW Ronse ikv responsabiliseringsbijdrage.

Het vast bureau neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Oudenaarde dd. 21 
april 2020 in de zaak van Auroraziekenhuis A.V tegen de stad Ronse en het OCMW Ronse in het kader 
van de betaling van responsabiliseringsbijdragen.

BESTUUR INFRASTRUCTUUR ADMIN. EN ONTWERP

2. Dringende dakwerken kinderdagverblijf De Madelief - proces-verbaal van voorlopige 
oplevering

Het vast bureau keurt het proces-verbaal van voorlopige oplevering goed betreffende de dringende 
dakwerken aan het kinderdagverblijf Madelief aan de Doornikse Heerweg, eigendom van het OCMW.

BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN

3. Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 46.149,40 euro.

4. Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 141.474,85 euro en 9.818,86 
euro.

BESTUUR PERSONEEL

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

Goedkeuring van de regulariserende aanstelling met ingang van 12 mei 2020 van een zorgkundige met 
een deeltijdse vervangingsovereenkomst ter vervanging van een zieke medewerker.

BESTUUR SOCIALE ZAKEN

6. Multicultureel centrum Parel vraagt toelage als tegemoetkoming in de werkingskosten van 
opstart babbelcafé’s

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de éénmalige toekenning van een toelage ten bedrage van 
590,60 euro aan vzw De Parel, een multicultureel centrum in Eine, als tegemoetkoming in de 
werkingskosten voor de opstart van 'babbelcafés'.

Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 2 juni 2020..


