STAD OUDENAARDE
BEKNOPTE BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET VAST BUREAU IN
ZITTING VAN MAANDAG 15 JUNI 2020 OM 18.00 UUR
Aanwezig:

Verontschuldigd:

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

SECRETARIAAT
1.

Agenda OCMW-raad 29 juni 2020.

Het vast bureau stelt de agenda voor de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op
maandag 29 juni 2020 vast. Ingevolge het besluit van de burgemeester dd. 15 juni 2020 wordt de
vergadering via een videoconferentie georganiseerd.
BESTUUR FINANCIËLE ZAKEN
2.

BBC Onverhaalbare posten

Goedkeuring van onverhaalbare posten ten gevolge van insolvabiliteit van de schuldenaars.
3.

BBC Oninbare posten

Goedkeuring van oninbare posten ten gevolge van insolvabiliteit van de schuldenaars.
4.

Rapportering niet-fiscale ontvangsten.

Het vast bureau gaat akkoord met de trimestriële rapportering van de niet-fiscale ontvangsten.
5.

Goedkeuren bestelbonnen en aanrekeningen - Kennisgeving

Het vast bureau bekrachtigt de lijst van de bestelbonnen ten bedrage van 55.189,40 euro.
6.

Goedkeuren facturen - Kennisgeving

Het vast bureau stelt de goedgekeurde facturen betaalbaar ten bedrage van 504.119,16 euro en 0,00 euro.
BESTUUR INFRASTRUCTUUR CENTRALE AANKOOP
7.

Dossier hygiënische containers - afsluiten huidig contract en aansluiten op contract van Creat

Goedkeuring van de afsluiting van de lopende overeenkomst voor de huur van hygiënische containers
voor de OCMW-gebouwen met ingang van 1 oktober 2020 en aansluiting op de overeenkomst met het
bedrijf Creat voor de periode oktober 2020-oktober 2021.
8.

Aanstelling van interimbureaus voor zorg-, verpleegkundig en paramedisch personeel. Perceel
1: aanstelling van een interimbureau voor interim-personeel. Goedkeuring gunning.

Aanstelling van interimbureaus voor de aanwerving van tijdelijk zorg-, verpleegkundig en paramedisch
personeel. Goedkeuring van perceel 1: aanstelling van een interimbureau voor interim-personeel.
9.

Aanstelling van interimbureaus voor zorg-, verpleegkundig en paramedisch personeel. Perceel
2 : aanstelling interimbureau voor personeel met langetermijnopdracht. - Goedkeuring
gunning.

Aanstelling van interimbureaus voor de aanwerving van tijdelijk zorg-, verpleegkundig en paramedisch
personeel. Goedkeuring van perceel 2: aanstelling van een interimbureau voor interim-personeel met een
langetermijnopdracht.

BESTUUR PERSONEEL
10. Aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Goedkeuring van de aanstelling van een verpleegkundige met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur met ingang van 22 juni 2020.
11. Aanstelling van een zorgkundige (C1-C2) met vervangingsovereenkomst
Goedkeuring van de aanstelling van een zorgkundige met een vervangingsovereenkomst voor tijdelijk
afwezige zorgkundigen.
12. Beëindiging arbeidsovereenkomst zorgkundige wegens werkverlating
Goedkeuring van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een zorgkundige met een
vervangingsovereenkomst, die zonder geldige reden op 19 mei 2020 het werk heeft verlaten en sindsdien
afwezig bleef.
Verslag van de vergadering van het vast bureau wordt goedgekeurd in zitting van 29 juni 2020.

